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Verkeer, Veiligheid, Transport en Logistiek 

Regelgeving m.b.t ladingzekeren in Nederland per 01-01-2014 

Artikel 5.18.6 Regeling voertuigen 

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

a. in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading; 

b. in de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal het 
gewicht van de lading; 

c. 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. 

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 wegwaai-
ende lading. 

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. 

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

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