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1.  WaarschuWing en algemene richtlijnen

BIj NooD •	Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen)
•	112 en leidinggevende verwittigen 

oPGEPAST De lading correct laden en zekeren vraagt kennis, inzicht en ervaring.  
De nodige omzichtigheid is vereist.

OngeVallenPreVentie
 » lees de gebruikshandleiding van het te laden transportmiddel
 » wees aandachtig tijdens het gebruik
 » respecteer de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
 » men moet over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring beschikken
 » verboden voor personen jonger dan 18 jaar

2.  VeiligheiDsVOOrZieningen machine



3. risicO en PreVentie

! niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen

extra aanDacht en VOOrZOrgen, PreVentiemaatregelen treffen

geVaren PreVentie

verkeerde en ongewilde handelingen 
die resulteren in zware tot dodelijke 
verwondingen aan zichzelf of derden

•	vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring met tractor en 
aanhangwagens als absolute vereiste 

•	verboden voor personen jonger dan 18 jaar
•	geen personen in de directe omgeving en voldoende afstand houden 

met obstakels en hindernissen

kantelgevaar door onvoldoende 
inzicht in stabiliteit en belasting en 
onverwachte hindernissen met zware tot 
dodelijke verwondingen als gevolg

•	vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring met aanhangwagens als 
absolute vereiste 

•	verboden voor personen jonger dan 18 jaar
•	schokdempers regelmatig nakijken en indien nodig vervangen

verlies van de lading

•	vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring met ladingzekerheid als 
absolute vereiste 

•	verboden voor personen jonger dan 18 jaar
•	correct laden en zekeren

verkeersongeval
•	correct geladen en gezekerde lading 
•	respecteer de MTM van de aanhanger en de Maximaal Toegelaten 

Sleepbare Massa (MTSM) van het trekkend voertuig.

verwondingen door handcontact met 
scherpe delen bij afstelling en af- of 
aankoppeling

•	draag handschoenen en gebruik geschikt gereedschap

gevaar voor gekneld geraken tussen 
spanbanden, lading …

•	gebruik correcte spanbanden 
•	lading correct stapelen

 

!
ladingen zekeren is voorbehouden aan opgeleid personeel dat de handleiding en  

de veiligheidsinstructies heeft doorgenomen.

 4.



4. BijZOnDere aanDachtsPunten Bij geBruiK, transPOrt en OnDerhOuD

1.  WetgeVing 
•	 KB 01.12.1975 AR wegverkeer Artikel 45: onmiddellijke inning van 100 tot 150€ of 110 tot 1375€ minnelijke 

schikking voor de chauffeur
•	 KB 15.03.1968 Technische eisen Artikel 19: proces verbaal voor chauffeur en werkgever
•	 Wet 03.05.1999 Vervoer van zaken over de weg Artikel 37: proces verbaal ten laste van de vervoerder of de 

verlader

2. misVerstanDen en DrOgreDenen Om De laDing niet te ZeKeren
•	 ‘Het is zo zwaar, dat het niet kan bewegen’
•	 ‘Ik rij al jaren zo. Er is nog nooit iets gebeurd.’
•	 ‘Geen tijd’ en ‘Het is niet ver’
•	 ‘Ik heb het materiaal niet om de lading te zekeren’
•	 ‘Ik weet niet wat ik moet doen om de lading te zekeren’

3. inWerKenDe Krachten OP De sleeP
•	 Het gewicht van de lading
•	 Bij het remmen: 0,8 x het gewicht van de lading
•	 Bij het optrekken: 0,5 x het gewicht van de lading
•	 Bij het nemen van een bocht: 0,5 x het gewicht van de lading

4. methODen VOOr laDingZeKering
De ladingmassa alleen is nooit een correcte ladingzekering. Het contact tussen de ladingmassa en de laadvloer 
zorgt	voor	wrijving	of	weerstand.	Dit	wordt	weergegeven	dmv	een	wrijvingscoëfficient	µ.

De WrijVingscOëfficiënt µ VOlgens De Duitse nOrm VDi 2700

MATERIAALPAAR DRooG NAT VET

hout / hout 0,20 - 0,50 0,20 - 0,25 0,05 - 0,15

metaal / hout 0,20 - 0,50 0,20 - 0,25 0,02 - 0,10

metaal / metaal 0,10 - 0,25 0,10 - 0,20 0,01 - 0,10

beton / hout 0,30 - 0,60 0,30 - 0,50 0,10 - 0,20

4.1. OPsluiten
Opsluiten wil zeggen dat de lading tegen vaste delen van de aanhanger wordt geplaatst om te voorkomen dat de 
lading kan gaan schuiven. Hierdoor gaan we dus ook andere middelen gebruiken als vulmiddelen.



4.2. sjOrmethODen
Het	doel	van	sjorren	is	de	wrijvingscoëfficient	te	verhogen,	door	een	bepaalde	spankracht	uit	te	oefenen	met	een	
spanband op de lading, waardoor de lading meer op de laadvloer wordt tegengetrokken.

>> neersjOrren
Bij	het	neersjorren	verhoogt	men	de	wrijvingscoëfficient.	Bovendien	is	de	
hoek tussen de spanband en laadvloer van het grootste belang. Als deze 
te klein wordt (bvb 45° of minder) dan verliest de spanband zijn vermo-
gen om de lading beter aan te drukken. Daarom dient de hoek steeds 
tussen de 75 tot 90° te liggen.

>> BOchtsjOrren
Bochtsjorren zorgt ervoor dat 
de lading niet kan kantelen of 
zijwaarts schuiven. Per sectie 
wordt er minimaal één paar 
spanbanden geplaatst.

>> DiagOnaalsjOrren
Diagonaalsjorren zorgt ervoor dat de lading niet kan kantelen of  
zijwaarts schuiven.  
Wordt veel gebruikt bij het zekeren van mobiele machines.
Bij het diagonaalsjorren worden de volgende hoeken aangeraden:
α = van 20° tot 65°
β = van 10° tot 55°

>> KOPsjOrren
Kopsjorren wordt gebruikt om te beletten dat de lading naar voor of achter schuift.

4.3. gecOmBineerDe laDingZeKering
Deze methode bestaat uit een combinatie van ‘opsluiten’ en een ‘sjormethode’.

75°-90°

α
β

max. 45° max. 45° max. 45°



5. aanslagmateriaal
Een lading zekeren doe je met:

•	 lastogen/haken
•	 spanbanden; spanriemen, kettingen …

5.1. De lastOgen
Elk type lastoog heeft een minimale breuksterkte. In onderstaand lijstje vind je een overzicht van maximaal toege-
laten massa bij voertuigen (MTM) en hun bijhorende minimale belasting.

VooR VoERTuIGEN MET EEN MAxIMAAL ToEGELATEN MASSA (MTM):
< 3,5 t minimum 400 daN
> 3,5 t < 7,5 t  minimum 800 daN
> 7,5 t < 12 t minimum 1200 daN
> 12 t minimum 2000 daN

5.2. De sPanBanD
•	 Het etiket van de spanband dient steeds aanwezig te zijn en bevat een aantal belangrijke gegevens: 

 - LC-waarde (Lashing Capacity) of trekkracht waaraan de band kan weerstaan
 - SHF (Standard Hand Force): standaard handkracht om de spanratel mee aan te spannen en is 
steeds 50 daN. 
 - DUS ALTIJD MET DE HAND AANTREKKEN.
 - STF (Standard Tension Force) is de neerwaartse kracht die de band uitoefent op de lading bij 
een SHF van 50 daN.

•	 De volgende punten moeten bij gebruik van de spanbanden in het oog worden gehouden:
 - geen lading op de spanbanden plaatsen;
 - geen beschadigde spanbanden gebruiken;
 - geen spanbanden gebruiken op scherpe kanten;
 - de spanbanden niet boven hun LC-waarde belasten;
 - geen spanbanden gebruiken die geen etiket dragen;
 - geen knopen in spanbanden leggen (de LC-waarde gaat dan spectaculair omlaag!);
 - geen spanbanden gebruiken voor het heffen van voorwerpen;
 - geen vervormde ratels gebruiken;
 - indien de lading scherpe kanten heeft, dienen hoekbeschermers te worden gebruikt. 

•	 Zo worden spanbanden niet gebruikt:

•	 Spanband met één of twee spanratels:

  één ratel twee ratels

150%

50% 100% 100% 100%

200%



•	 De aanslaghaken mogen niet vrij gekozen worden maar moeten één van onderstaande vormen hebben:

•	 De spanbanden en lastogen dienen periodiek door een bevoegd persoon te worden nagekeken.

6. BelangrijKe Basisregels VOOr een gOeDe laDingZeKering
•	 Gebruik een voertuig dat geschikt is om de krachten op te vangen die op de lading werken. 
•	 Probeer zoveel mogelijk vormsluitend te stuwen. Lading tegen kopschot en zijschotten. Antislipmatten zijn 

van	groot	belang	voor	elke	soort	lading.	Gebruik	uitsluitend	gecertificeerde	antislipmatten.
•	 Probeer lege en vrije ruimten tussen de lading te vermijden of vul de ruimten op met geschikte middelen. 

Lege pallets kunnen een goed hulpmiddel zijn.
•	 Sta niet toe dat het voertuig overladen wordt. Houd er rekening mee dat men in België asweeginstallaties 

gebruikt bij controle van de voertuigen. Het is perfect mogelijk dat het voertuig in zijn totaliteit niet 
overladen is, maar wel op een van de assen. 

•	 Zorg ervoor dat het zwaartepunt van het voertuig centraal in de middenlijn ligt. Daardoor vermijd je dat het 
voertuig kantelt.

•	 Pas je rijgedrag aan de omstandigheden aan. Een slecht wegdek zorgt voor veel trilling op de lading en 
bijgevolg voor veel schade aan de lading.

•	 Pas je snelheid aan de omstandigheden aan. Bruuske manoeuvres (vol remmen, scherpe bochten) zorgen voor 
grote krachten op de lading.

7. BePaling Van het aantal sPanBanDen
Criteria:  - De sjormethode
	 -	De	wrijvingscoëfficient
 - De hoeken waaronder de spanbanden worden opgespannen
 - De STF-waarde van de spanbanden

8. laDingZeKering Van mOBiele arBeiDsmiDDelen Die WOrDen VerVOerD.

8.1. VOOrBereiDing

•	 Het is van essentieel belang dat de bestuurder op de hoogte is van de afmetingen van de lading (de exacte 
hoogte en breedte van het te vervoeren mobiel arbeidsmiddel).

•	 Alvorens het voertuig te sjorren, kunnen we de beweging van het mobiel arbeidsmiddel reeds beperken door:
 - de handrem op te trekken;
 - het mobiel arbeidsmiddel tegen de structuur van aanhanger of trailer te plaatsen;
 - alle bewegelijke delen (bvb graafarm of frontlader) op de laadvloer te laten rusten.

•	 Het mobiel arbeidsmiddel in transportstand plaatsen en vergrendelen volgens de richtlijnen van de 
constructeur.

•	 Alle loszittend vuil verwijderen van het mobiel arbeidsmiddel en de aanhanger.
•	 De	motor	van	het	mobiel	arbeidsmiddel	stilleggen	en	de	hydraulische	druk	van	het	systeem	aflaten	door	de	

bedieningshendels te bewegen.
•	 Alle materiaal en voorwerpen van het mobiele arbeidsmiddel van het mobiel arbeidsmiddel verwijderen welke 

loszitten.
•	 De wielen en lichte rupsbanden van het mobiel arbeidsmiddelen zekeren zodat het stuiteffect ten gevolge van 

schokken op de weg wordt opgeheven.
•	 De banden of rupsen moeten minimaal de helft op de laadvloer dragen.
•	 Het mobiel arbeidsmiddelen sjorren tegen bewegingen naar voren, achter en opzij.



•	 Het aantal bevestigingspunten hangt af van volgende factoren:
 - De plaats van het mobiel arbeidsmiddel om het gewicht juist te verdelen over de aslasten.
 - In welke mate er andere middelen van ladingszekering zijn ingebouwd.
 - Of het mobiel arbeidsmiddel banden, rupsen of rollen heeft.
 - Het gewicht van het mobiel arbeidsmiddel.
 - Steeds ten minste  vier afzonderlijke bevestigingspunten.

•	 Bij het plaatsen van wielblokken, dienen deze goed aan de laadvloer te worden bevestigd.
•	 Het vervoerde mobiele arbeidsmiddel moet worden nagekeken nadat men een korte afstand heeft gereden, 

om te controleren of er niets is bewogen. En tijdens de reis dienen er herhaaldelijke controles te worden 
uitgevoerd.

8.2. ZeVen Basisregels
1. Altijd de lading vastleggen hoe klein of licht ook.
2. Alle voorschriften volgen (aanhanger, last, aanslagmateriaal …).
3. Machine: rem op, bandendruk in orde, alle onderdelen vast …
4. Inspecteer alle verankeringspunten.
5. Plaats het aanslagmateriaal volgens de richtlijnen.
6. Uitlijnen van het aanslagmateriaal en de spanning.
7. Respecteer de MTM aanhanger, sleepvermogen voertuig, rijsnelheid …

9. uitZOnDerlijK VerVOer
•	 Uitzonderlijk vervoer wordt beschouwd voor:

 - landbouwtransport vanaf 3 meter breedte en trager dan 
30km/h
 - landbouwtransport sneller dan 30km/h en breder dan 
2.55 meter
 - transport dan niet onder noemer ‘loods-terrein’ valt vanaf 
2.55 meter

•	 Te nemen maatregelen:
 - vergunning aanvragen
 - twee oranje zwaailichten op de tractor en één achteraan 
op de aanhanger
 - goedgekeurd bord ‘Uitzonderlijk vervoer’
 - 4 goedgekeurde borden    op de vier hoeken van het transport,  
 welke vooraan voorzien van een wit en achteraan van een rood licht



Meer inforMatie of bijhorende opleidingen

inverde • projectcoördinator veiligheid 
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be 
www.inverde.be •  www.ecopedia.be

Deze instructiekaart is een publicatie van het Agenschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk van de Vlaamse Overheid en inverde  •  uitgave 2015

Meer inforMatie in jouw organisatie?

Neem contact op met:

5. PersOOnlijKe BeschermingsmiDDelen (PBm’s)

! Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en vervangt de handleiding niet!

!
De	instructiekaart	kan	worden	aangevuld	met	MSDS-fiches,	bijkomende	interne	veiligheidsmaatregelen,	
enz. Deze maken integraal deel uit van deze instructies.

!
Zelfs bij toepassing van alle veiligheidsmaatregelen blijft er steeds een restrisico bestaan dat nooit 
helemaal kan worden uitgesloten. 

!
Aangezien het laden meestal gebeurd op aanhangwagens in combinatie met een voertuig of 
landbouwtractor worden gebruikt dient men ook de respectievelijke instructiekaarten door te nemen!

!
Denk er aan dat voor het vervoeren van bepaalde stoffen/materialen wettelijke verplichtingen en 
bepalingen van toepassing zijn. Er kunnen bepaalde eisen gesteld worden zoals ADR, rijbewijs, keuring 
materiaal, enz.

sPecifieKe richtlijnen


	vul hier de gegevens van jouw organisatie in: 


