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infovergaderingen "Aan tafel met 

de wegpolitie", die in Limburg 

werd geïnitieerd, uit over andere 

provincies. Zo kon u in Aalter 

en Neder-over-Heembeek uw 

prangende vragen stellen over 

ladingzekering, de nieuwe wetgeving 

errond, verantwoordelijkheden en 

controlemethodes van de politie. 

Nancy VAN DEN EYNDE 

Dhr Kurt Garrez, hoofdinspecteur 
bij de federale politie en voorzitter 
van Centrex, het expertennetwerk 
ladingzekering, stond de transporteurs 
te woord in Aalter. Het begin van zijn 
voordracht was een aaneenschakeling 
van beelden van recente, zware 
ongevallen in zijn werkregio, waarbij 
de ernst ervan te wijten was aan 
een slechte ladingzekering. De 
gruwelverhalen die erbij horen waren 
stuk voor stuk te vermijden geweest. 
Een truckchauffeur die overlijdt 
door betonblokken die zijn cabine 
doorboren, profielen die van een 
vrachtwagen vallen en twee mensen 
onthoofden, stalen platen die het einde 
betekenen van beide voeten van een 
motorrijder ... Het zijn maar enkele 
voorbeelden van hoe een slechte 
ladingzekering kan uitdraaien op een 
drama. Niet zelden wordt een zwaar 
ongeval veroorzaakt door een slechte 
zekering, zo blijkt. 
Zolang de chauffeur voorzichtig remt -
wat hij meestal doet - ontstaat er een 

versnelling van ongeveer 0,2 g (of0,2 
keer het gewicht van de lading), legt 
dhr Garrez uit. Wordt er geen rekening 
gehouden met de te zekeren 0,8 g 
vooruit, dan gaat het vaak verkeerd bij 
een noodremming. Zo wordt in het 
beste geval enkel de Antwerpse ring 
besmeurd met siliconen en riskeert u als 
transporteur een schadeclaim ... In 2016 
vielen er in ons land op deze manier 
echter 23 dodelijke slachtoffers. 

NIEUWE REGELS 

De richtlijn 47/2014, betreffende 
technische controle langs de weg van 
bedrijfsvoertuigen, stelt de wegpolitie 
in staat om preventief op te treden. 
In ons land, is ze sinds de zesde 
staatshervorming vertaald in drie - op 
sommige punten verschillende -
besluiten, van de Vlaamse, Brusselse 
en Waalse regering. We zullen ze hier 
niet, zoals dhr Garrez deed, opnieuw 
uitpluizen. In ons nummer 346, van 
februari 2018, hebben we ze al uitvoerig 
uiteengezet. 

We noteerden voor u een aantal 
tips, uit het leven gegrepen. Weet 
als vervoerder allereerst wat u 
moet vervoeren, benadrukte de 
hoofdinspecteur, zodat het voertuig niet 
alleen proper en zonder schade is, maar 
vooral ook geschikt om de vracht die u 
moet ophalen te transporteren. 

HET VASTLEGGEN 

VAN DE LADING 

Bij het vastleggen van de lading, moet 
er absoluut voorwaarts, zijwaarts 
én achterwaarts worden gezekerd. 
Ook kleine zaken, zoals losliggende 
spanriemen, vormen (in dit geval 
door hun klauwhaak) een gevaar voor 
andere weggebruikers. De methode is 
uiteraard afhankelijk van de aard van de 
goederen. Samendrukbare elementen, 
zoals betonnetten, komen los met 
spanbanden. IBC's die in een rij achter 
elkaar worden geplaatst om de aslasten 
te respecteren, worden tijdens het 
remmen vooraan samengedrukt. Ze 
worden ook "opgetild" als de vloeistof 
erin beweegt. Vergeet de lading in het 
algemeen ook niet te beveiligen tegen 
zogenaamd "wandelen". Een spanband 
is vaak genoeg om die beweging tegen 
te gaan. 

Voldoende, juist genormeerde, 
onbeschadigde en correct aangebrachte 
spanriemen, waarvan de ratels 
beurtelings ( 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 
rechts) worden gebruikt, europallets, 
antislipmatten (liefst volgevulcaniseerde) 
die alle contact tussen de goederen of 
het pallet en de laadvloer verhinderen, 
luchtkussens, coils, twistlocks, palen 
en rongen ... het aanbod is groot. 
Controleer echter de normering, 
weet tot welke kracht een verpakking 
vormvast is. Vraag bij aankoop van een 
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oplegger certificaten van de "certified 
blocking capacity" van palen en rongen; 
zo weet u vooraf of ze sterk genoeg 
zullen zijn. 
Soms is gezond verstand al toereikend 
om een fout te detecteren. Een 
graaflader blokkeer je niet zomaar in 
het zand op je laadplateau ... toch? 
Doorgaans zijn er echter berekeningen 
nodig - die zijn ook verplicht! - om tot 
het vereiste aantal bevestigingsmiddelen 
te komen. Handige apps, van Spanset 
of de "lashing calculator" bijvoorbeeld, 
kunnen helpen bij het neersjorren. Is 
de lading niet vormvast of moeilijk te 
zekeren, dan kan het zelfs nodig zijn 
dat de producent een gespecialiseerde 
firma aanspreekt, die kan bepalen hoe 
zijn product moet worden gezekerd. De 
verzender moet immers de vervoerder 
alle informatie te bezorgen die nodig is 
voor een goede ladingzekering. 
Respecteer tot slot ook de maximale 
toegelaten massa's en de maximale 
aslasten. De verlader staat hiervoor 
in, maar kent niet altijd uw voertuig. 
Op asoverladingen staan boetes tot 
6.000 EUR. Voor een fractie van 
dat bedrag investeren in een intern 
aslastweegsysteem bij de aankoop 
van een truck loont dus de moeite. 
Bij multistops, kan het programma 
van VIL soelaas bieden. Dat bepaalt, 
rekening houdend met de afmetingen 
en gewichten van goederen, hoe je het 
voertuig best laadt en in welke volgorde 

je de klanten nadien belevert. 
Als alles goed gaat, controleert de 
verlader voor aanvang van het transport 
nog of de CMR correct is opgesteld. 
Die is - als u het zich nog herinnert van 
eerdere infomomenten - "heilig" bij 
controles. 

KINDERSURPRISE 

De wegpolitie? Die probeert te 
adviseren, maar staat vooral steeds klaar 
om te controleren. Te weinig, zo vinden 
ze zelf, maar toch! Voor sommige 
agenten heeft een dikbuikige, oude 
huiftrailer de aantrekkingskracht van een 
"kindersurprise", anderen laten zich bij 
hun selectie leiden door rijgedrag dat de 
aandacht trekt of andere aspecten van 
de vrachtwagen die niet in orde zijn. 
Staat de vrachtwagen aan de kant, dan 
wordt eerst het voertuig gecontroleerd. 
Is het geschikt en in goede staat? Zijn 
er certificaten van palen, van de vloer 
en dergelijke? Nadien wordt de lading 
geïnspecteerd. Hoeveel weegt ze, is er 
verpakking nodig, is deze verpakking 
in orde? Vervolgens legt de agent 
de zekeringsmiddelen en -methode 
onder de loep. Is de vracht voorwaarts, 
zijwaarts en achterwaarts gezekerd? 
Zijn er voldoende zekeringsmiddelen 
aangebracht tegen bewegen, schuiven, 
kantelen? Hoe zijn ze aangebracht? 
Bij een overtreding, zal er alleszins 
worden nagegaan, wie de betreffende 

fout heeft gemaakt. Vermoedt 
de chauffeur voor het vertrek al 
mankementen, dan neemt hij dus 
best een foto, maar ook camera's op 
laadkaaien kunnen het laadproces op 
beeld vastleggen. 
De boetes variëren nu van 75 EUR, 
bij een klein gebrek, over 350 EUR bij 
een groot gebrek, tot 1.000 EUR bij 
een gevaarlijk gebrek Stelt de politie 
een groot of gevaarlijk gebrek vast, dan 
wordt het voertuig geblokkeerd, ook 
al bedraagt de afstand tot de thuisbasis 
maar 5 km. 
Weet ook, dat een 
ladingzekeringscontrole nooit alleen 
komt. Rij- en rusttijden en andere 
vervoersaspecten zullen mee worden 
bekeken. Reken daarom op een uur 
stilstand ... Maar dat is nog altijd beter 
dan dat er slachtoffers zouden vallen. 
Niet? 
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In Neder-over-Heembeek werd 
hetzelfde thema aangekaart door 
Mevrouw Sofie Lenaerts, inspecteur, 
nationaal expert en docent 
ladingzekering in verschillende 
politiescholen. Zij pleit vooral voor 
meer dialoog tussen de vervoerder 
en de verlader enerzijds en tussen 
de opdrachtgever en de verzender 
anderzijds. Een lading kan immers 
pas doeltreffend gezekerd worden, 
mits correcte informatie wordt 
uitgewisseld over de manier van 
laden, over gewicht, afmetingen, 
wrijvingscoëfficiënt, enz. 
Een goede ladingzekering zou 
beginnen bij een goede verpakking, 
geladen op een geschikt voertuig 
zonder schade, waarop liefst eerst 
antislip wordt gelegd en waarop niet 
teveel wordt geladen. 
We geven u nog mee, dat er volgens 
mevrouw Lenaerts in 2019 zou naar 
gestreefd worden, de verschillen in 
wetgeving in de drie gewesten gelijk 
te trekken. 
Loopt u na haar deskundige uitleg 
toch nog tegen de lamp omwille 
van een onzorgvuldigheid, weet 
dan, dat een onmiddellijke inning 
geen sporen nalaat bij het gerecht. 
Een pv of consignatie wordt wel 
naar de rechtbank gestuurd en 
wordt geregistreerd. Bij een nieuwe 
overtreding, zal u in dat geval een 
hogere boete worden aangerekend. 

NVDE 
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