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Bronnen:
• De bosatlas van de veiligheid (2017)
• Brochure Vast en Zeker, Inspectie Verkeer en Waterstaat
• Overbelading praktijkbundel platform WOW
• Inspectie Leefomgeving en Transport

Voorzorgsmaatregelen ladingzekering
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Verkeerscontrole overbelading
Te zware belading is één van de meest voorkomende 
oorzaken van ongelukken. Er zijn verschillende weeg- 

punten in het land waar vracht- 
auto’s automatisch controleerd 

worden op overbelading.
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Verkeerde belading
Onvoldoende afdekking
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Wat zijn de gevolgen van een afgevallen lading?

Ongelukken
Een kwart van alle ongelukken met vrachtwagens 
is te wijden aan een afgevallen lading, met alle 
gevolgen voor chauffeur en weggebruiker van 
dien. 

Materiele schade
Aan de lading, aan het 
voertuig, of zelfs een 
total-loss verklaring en 
bergingswerkzaamheden.

Verzekeringskosten
Aan het eigen risico of een ver- 
hoogde premie door de ver- 
zekering opgelegd.

Kans op boete
De boete voor een ver- 
keerde ladingzekering 
kan oplopen tot € 2200,- 

Professioneel imago
Negatieve publiciteit, onveilige verkeers- 
situatie, en ontevreden klanten: een 
afgevallen lading is wel het laatste wat je 
wilt voor je bedrijfsimago. 

Lange files
Een afgevallen lading zorgt voor 
lange files, een vertraagde 
levering en ergernis bij de mede- 
weggebruikers én de klant. 

€

De waarheid over ladingzekering

van de vracht- 
lading die de weg 
op gaat is nog altijd 
verkeerd gezekerd.

van alle ongevallen 
met trucks zijn het 
gevolg van 
menselijk falen.

van de ongevallen 
met vrachtauto’s 
zijn direct het gevolg 
van ontoereikende 
ladingzekering.

70% 90%25% € 2.200,- 

ongevallen per jaar 
waarbij een af- 
gevallen lading op 
de Nederlandse 
wegen een rol speelt.

800+
is het boetebedrag 
dat vervoerders bij 
een afgevallen 
lading boven het 
hoofd hangt.

Wist je dat: Zelfs een pakketje van 10 kilo zo’n 
10 tot 12 keer aan kracht toeneemt bij een 
acute remactie? 

>> De vracht schiet dan met een 
kracht van 120 kilo vooruit. 

10 kg

LADINGZEKERING de feiten:
Vastzetten van je lading is een essentieel onderdeel voor goed en veilig transport


