
 

 

 
 

 
 

 

  
 veiligheidsberichten 

   23-09-2009 2009/10 

 

Ladingzekering 

 

 
De K.B.’s van 7 april 2007 en 27 april 2007 in verband met de ladingzekering  (volledige teksten : zie 
de volgende bladzijden) traden reeds in werking op 1 juni 2007  en stellen dat : 

 “de lading van een voertuig zodanig moet geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden: 

1°  de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen; 
2°  geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers kan vormen; 
3°  geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken 

of aan de openbare of privé-eigendommen; 
4°  niet op de openbare weg kan slepen of vallen; 
5°  de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan  brengen; 
6°  de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken.” 
 
Verder specificeert deze regelgeving : “Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten 
moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt. Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals 
een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten.” 
 
Vanaf 10 september 2009  treden de meer technische elementen in deze regelgeving -  zoals 
neergeschreven in de “Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor 
wegtransport”  in werking.  De verlader moet de vervoerder informeren over hoe er moet gestuwd worden.  
De verpakkingen moeten transportveilig zijn.  De lading moet vastgemaakt worden en de 
verankeringspunten en lashingmaterialen (zoals spanriemen) moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De inzet van lashing- en antislipmaterialen is gekoppeld aan type en stevigheid van het gebruikte voertuig. 
 
De verantwoordelijkheid voor het vastmaken van de lading berust bij de vervoerder ( vrachtwagen-
chauffeur). De wet op het vervoer van zaken over de weg uit 1999 stelt in artikel 37 echter dat er een 
mede-aansprakelijkheid ligt bij de opdrachtgever en de verlader, zijnde de partij die fysiek de 
goederen op het voertuig plaatst.  
 
Deze voorschriften zijn ook integraal van toepassing binnen het havengebied.  Voor zgn. doktransport 
gelden hierop dus geen uitzonderingen. 
 
De Europese richtlijnen voor het vastzetten van de lading kan u raadplegen op de volgende link : 
http://www.mobilit.fgov.be/data/route/regcir/cargo-securing_guidelines_nl.pdf 
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