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Goederenvervoer over de weg is de ruggengraat van het transport  
en de logistiek in Europa. Europa heeft niet enkel efficiënt 
goederenvervoer nodig, het moet ook veilig zijn. Om te zorgen voor 
nog veiliger goederenvervoer over de weg is het essentieel dat de 
ladingen op de juiste manier worden vastgezet.

In dit boek behandelen we de basisprincipes van het stuwen en zekeren van lading plus 
de verantwoordelijkheden en plichten die je als chauffeur hebt bij het vervoeren van 
lading met een vrachtauto. 
Principes die gerespecteerd moeten worden wanneer je als chauffeur dagelijks lading 
vervoert. Het stuwen en zekeren van de lading is bij je dagelijkse werkzaamheden een 
belangrijk aandachtspunt. Als chauffeur van een vrachtauto ben je in het verkeer 
verantwoordelijk voor het rijden met de vrachtauto en de te vervoeren lading. 

Slechte ladingzekering kan leiden tot schade aan de vervoerde goederen en de vracht-
auto en kan eventueel ongelukken tot gevolg hebben, waarbij gewonden of doden 
kunnen vallen. Afgevallen lading heeft vaak lange files tot gevolg. 
De maatschappelijke kosten kunnen hierdoor enorm oplopen. Wanneer er gevaarlijke 
goederen bij betrokken zijn, kan dat ook nog eens nadelig zijn voor het milieu en het 
welzijn van mens en dier.
Bij krachtig remmen of bij een botsing kan slecht gezekerde lading je verwonden of zelfs 
doden. De besturing van een vrachtauto kan nadelig worden beïnvloed door de manier 
waarop de lading is verdeeld en/of gezekerd op de vrachtauto: het wordt moeilijker om 
de vrachtauto onder controle te houden.

De gevolgen van slechte ladingzekering zijn ook slecht voor het imago van het transport-
bedrijf. De politie in Europa controleert streng: slechte ladingzekering levert al gauw een 
boete op van enkele honderden euro’s.

Inleiding
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 1.1 De voorschriften

De voorschriften voor het stuwen en zekeren van lading staan in nationale en internatio-
nale wetgeving. De wetgeving is per lidstaat vaak verschillend. Maar er zijn ook overeen-
komsten. Voor de vervoerder en de verlader is het dan ook van belang dat zij op de 
hoogte zijn van de voorschriften voor ladingzekering van de andere landen. 

Ook in industrienormen staan voorschriften voor het zekeren van de lading. Zo is er een 
norm waarin onder meer staat op welke wijze berekend kan worden hoeveel spanbanden 
er nodig zijn voor het zekeren van bepaalde lading, en welke sterkte de spanbanden 
moeten hebben.
De fabrikanten van vrachtauto’s en van sjormiddelen fabriceren op basis van de Europese 
industrienormen. In deze normen staan de minimum fabricage-eisen voor onder meer:

• De sjorogen aan vrachtauto’s;
• De opbouw van de carrosserieën van vrachtauto’s;
• Sjormiddelen, zoals sjorbanden en -kettingen. 

De normen en richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘algemeen erkende laatste stand van de 
techniek’. Verderop in dit boek worden de relevante onderdelen van de verschillende 
industrienormen behandeld.

In dit hoofdstuk behandelen wij eerst de wettelijke voorschriften die in Nederland op het 
ladingzekeren van toepassing zijn. Daarna behandelen we de voorschriften van Duitsland, 
België, Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. 

 1.2 Voorschriften ladingzekering in Nederland

De voorschriften voor het zekeren van lading kunnen we onderverdelen in:
• Algemene voorschriften 

De algemene ladingvoorschriften staan in de afdeling Gebruikseisen voertuigen van 
de Regeling voertuigen (Rv), dat onderdeel is van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW); 

• Bijzondere voorschriften 
De bijzondere voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen staan in de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen en dan met name in het ADR.

1 Wetgeving
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De voorschriften die hierna worden behandeld zijn voor het stuwen en zekeren van de 
lading van belang. Elk voorschrift is bijna letterlijk uit de wet overgenomen en voorzien 
van een korte uitleg.

	Ƅ
Artikel 5.1.2 Rv
Het is de bestuurder van een voertuig of een samenstel van voertuigen verboden daarmee te 
rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien niet wordt voldaan 
aan de in afdeling 18 van dit hoofdstuk ten aanzien van het gebruik van voertuigen of samen
stellen van voertuigen van de categorie of categorieën, waartoe die voertuigen behoren, 
gestelde eisen.

Uitleg
Dit artikel regelt wie er verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de ladingzekering, de over-  
  be lading, enzovoorts. De bestuurder is strafbaar wanneer hij rijdt met een vrachtauto 
waarbij bijvoorbeeld de ladingzekering niet in orde is. Ook de transportondernemer kan, 
als eigenaar of houder van de vrachtauto, strafbaar zijn wanneer hij de chauffeur met de 
vrachtauto laat rijden, terwijl hij weet dat bijvoorbeeld de ladingzekering niet in orde is. 
De transportondernemer moet dus weten, het moet hem bekend zijn, dat de ladingzeke-
ring niet in orde is. Het begrip ‘laten rijden’ wil feitelijk zeggen dat de bestuurder stilzwij-
gend en/of in opdracht van de transportondernemer rijdt.

Stel dat de transportondernemer niet op de hoogte is van een slechte ladingzekering, 
maar de chauffeur wel. In dit geval is de chauffeur verantwoordelijk voor de slechte 
ladingzekering en niet de transportondernemer. Voor het verkeersrecht zijn de bestuurder 
en de eigenaar of houder van het voertuig de verantwoordelijke personen.

De verantwoordelijkheid van de andere partijen, zoals de verlader en de afzender, is in 
het burgerlijk recht geregeld. In de Algemene Vervoerscondities 2002 en in het CMR zijn 
ook afspraken opgenomen.

	Ƅ
Artikel 5.18.6 

Lid 1
De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeers
situaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, 
niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen 
brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan zodanig worden vastgezet dat 
minimaal de volgende versnellings of vertragingskrachten kunnen worden weerstaan:

• In de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading;
• In de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal 

het gewicht van de lading;
• In de achterwaarts richting: 0,5 maal het gewicht van de lading.

In aanvulling hierop moet lading zodanig zijn gezekerd dat deze door opwaartse krachten niet 
van het voertuig kan vallen.

Niet correct gezekerde lading kan uit  Deze lading moet afgedekt zijn.
de vrachtwagen vallen.



9© 2020 Ondile BV | Lading zekeren

Lid 2
Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet 
deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van 
afvallende of wegwaaiende lading. 

Lid 3
In afwijking van het eerste lid, moet voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, 
voertuiggereedschappen en stuwagemiddelen, zodanig zijn bevestigd dat deze niet van het 
voertuig kan vallen. 

Lid 4
In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare uitrustingsstukken, afneembare boven
bouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd 
met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen. 

Lid 5
Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan moeten goed 
functioneren en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. 

Uitleg lid 1
Het eerste lid omschrijft de algemene plicht voor het zekeren van de lading en is in 
Nederland van toepassing. Het regelt, eenvoudig gezegd, dat de lading zodanig vastgezet 
moet zijn dat het onder normale verkeerssituaties niet van de vrachtauto kan afvallen of 
de stabiliteit van de vrachtauto niet in gevaar kan brengen. 

Wat betekent het begrip ‘zodanig gezekerd’?
De wetgever hanteert het begrip ‘zodanig gezekerd’. In de ‘Dikke Van Dale’ staat dat je 
het woord ‘zodanig’ kunt omschrijven als ‘op zo’n manier’. De wetgever zegt echter niet op 
welke manier en met welke middelen ‘zodanig gezekerd’ moet worden om bijvoorbeeld 
te voorkomen dat de lading van de vrachtauto valt. Daarvoor heb je onder meer inzicht 
nodig in de krachten die op een rijdende vrachtauto met zijn lading werken.

De wetgever zegt wel met welke krachten er minimaal rekening moet worden gehouden 
en omschrijft die als volgt: de lading moet zodanig worden vastgezet dat minimaal de 
versnellings- of vertragingskrachten kunnen worden weerstaan. Dat wil zeggen dat de 
toegepaste middelen voor het vastzetten van de lading bestand moeten zijn tegen de 
versnellings- en vertragingskrachten. Deze zijn:

• In de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading;
• In de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar  

0,6 maal het gewicht van de lading;
• In de achterwaarts richting: 0,5 maal het gewicht van de lading.

In hoofdstuk 2 vind je uitleg over deze en andere krachten die een rol spelen bij het 
vastzetten van lading.  
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