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0. Wettelijke basis 

Ladingszekering is geen doel op zichzelf, maar is bij wet verplicht om schade te voorkomen. Het 
is belangrijk te vermelden dat het aansprakelijkheidsbeginsel van toepassing is zowel bij 
(onvoorzichtige of roekeloze) handelingen als in geval van verzuim ervan (gebrek aan de 
vereiste zorgvuldigheid – nalatigheid). 
 
Het hoofdbeginsel is dat in de gebruikelijke gang van zaken, zowel op het gebied van het 
naleven van elke contractuele verplichting, individuen altijd hun verplichtingen moeten 
nakomen/uitvoeren volgens de algemene wettelijke plicht van zo zorgvuldig mogelijk te zijn (dit 
betekent ook dat door ArcelorMittal dient gecontroleerd te worden of onze subcontractors onze 
regels naleven en alle middelen aanwenden om elk ongeval te voorkomen). 
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In geval van ladingsverlies bestaat het gevaar dat personen zwaargewond raken, mogelijk met 
fatale afloop, daarbij is dan niet enkel burgerlijke aansprakelijkheid (financiële schadevergoeding) 
maar ook strafrechterlijke aansprakelijkheid (boetes, gevangenisstraffen, enz.) betrokken. 
Daarenboven zijn het niet enkel de personen rechtstreeks verantwoordelijk voor het laden die 
strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Deze strafrechtelijke aansprakelijkheid kan uiteindelijk 
ook uitgebreid worden naar (en dit is sterk afhankelijk van de specifieke nationale strafrechtelijke 
systemen) het middel- en hogere management van de wettelijke entiteit ArcelorMittal die een 
voorname rol speelt in dit soort operaties en die  
i) de beschikbaarheid van alle veiligheidsmiddelen dient te verzekeren, 
ii) de betrokken werknemers opleiding geeft over risico’s en beste praktijken, 
iii) en uiteindelijk rechtstreeks verantwoordelijk is voor het toezicht op het naleven van alle 
veiligheidsprocessen en de correcte uitvoering van de werken 
 
 Noodzaak van ladingszekering 
 
 
De noodzaak van ladingszekering werd in het leven geroepen door 
ongevallenpreventiestandaarden, de bovengenoemde algemene principes van aansprakelijkheid 
en veel wettelijke standaardregels, die variëren van erg gedetailleerde wetten met betrekking tot 
specifieke ladingen en veiligheidsprocedures rond lading van transportmiddelen die in sommige 
landen bestaan, tot gewoon algemene principes van gepaste zorgvuldigheid en administratieve 
regels die in sommige landen bestaan, die gewoonlijk van toepassing zijn bij dergelijke werken. 
 
De regels met betrekking tot ladingszekering bestaan in verschillende lidstaten, maar verschillen 
vaak qua inhoud en toepassingsgebied waardoor het erg moeilijk is voor internationale 
transporteurs om te weten welke de minimum ladingszekering vereisten zijn voor een 
grensoverschrijdend transport. Dit is waarom een voertuig in elk geval over een ladingszekering 
dient te beschikken in overeenstemming met de adequate standaarden die in Europa op een 
uniforme manier worden toegepast en uiteindelijk, met beste praktijk richtlijnen zoals de 
“Europese richtlijn voor beste praktijken mbt ladingszekering voor wegtransport”, en de Europese 
EN 12195-1, die een belangrijke achtergrond vormen voor ladingszekering ongeacht het 
specifieke wettelijke scenario van de betrokken landen. 
 
Dit soort richtlijnen vormen een relevant kader voor alle openbare of private partijen direct of 
indirect betrokken bij ladingszekering, zij vertegenwoordigen de verzamelde kennis van 
Europese experts op dit gebied, en zij zijn aangeduid om alle betrokken partijen te begeleiden 
naar het adequate veiligheidsniveau vereist om internationale transporten te verzorgen. 
 
Belangrijk: 
 
In het licht van de algemene principes van aansprakelijkheid die hierboven vermeld werden, 
moeten deze standaarden gezien worden als een “MOETEN” en niet als een “KUNNEN”. 
 
Het is de taak van de uitvoerende personen, de laders en de chauffeurs om te garanderen dat  
elke vorm van gevaar zal uitgesloten worden. 
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 Verantwoordelijkheid / Aansprakelijkheid voor ladingszekering: 
 
Samengevat:: De personen verantwoordelijk en aansprakelijk voor ladingszekering zijn: 
1. De lader (de persoon die de lading in de vrachtwagen plaatst) 
2. Zijn / haar supervisor 
3.         Zijn/ haar Bedrijf 
4. De chauffeur 
5. Zijn / haar supervisor 
6.         Zijn/ haar Bedrijf 
 
 
Conclusie: de enige manier om om te gaan met strafrechterlijke aansprakelijkheid is:  
1. al het nodige te doen om risico’s te vermijden 
2. in staat zijn om bewijs voor te leggen van risicoanalyses /maatregelen die genomen werden 
 
 
Deze standaard werd gecreëerd door interne en externe experts en vertegenwoordigt wat 
ArcelorMittal gelooft dat de meest geschikte methode is voor ladingszekering. Desalniettemin 
ontslaat dit geenzins de chauffeur, zijn/haar supervisor of zijn/haar bedrijf van de verplichting om 
ArcelorMittal te verwittigen als hij/zij vindt dat er mogelijke onregelmatigheden zijn in onze 
aanbevelingen. 
 
Bewaking/laadkade: 
Als ArcelorMittal het nodig acht, zullen zijn medewerkers: 
- de staat van het voertuig nagaan, de aanwezigheid van veiligheidsmiddelen, individuele 
persoonlijke beschermingsmiddelen en licenties en de zekering van de lading nadat de lading 
werd geladen 
- tussenkomen ingeval van een ongeval of wangedrag van de vervoeder/chauffeur op onze 
terreinen 
- toegang weigeren aan personen in geval van een non-conformiteit 
 
 

1. Toepassingsgebied, referentiedocumenten en definitie 

Deze standaard betreft het laden en transport van producten1 onder de verantwoordelijkheid van 
ArcelorMittal of gevraagd door ArcelorMittal in Europa. 
De inhoud van deze standaard belangt aan: 
• vervoersmaatschappijen, 
• interne en externe magazijnen, 
• transportdepartementen binnen of buiten ArcelorMittal. 
 
Dit document dient gebruikt te worden als richtlijn in niet Europese sites van ArcelorMittal. 
 

                                                 
1 Schroot valt buiten het bereik van deze procedure, interne transporten binnen AM sites vallen buiten het 
bereik van deze procedure. 
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De bedrijven uit de Groep volgen minimaal de geldende lokale richtlijnen voor alle werken met 
betrekking tot laden en lossen van producten. Ingeval deze standaard meer eisen oplegt, dan 
geldt deze standaard. 
De lokale regels moeten opgesteld worden in overeenstemming met de risicobeoordeling en de 
Europese standaard EN12195. 
Deze standaard wordt aangevuld door afzonderlijke brochures eigen aan bepaalde types van 
producten; bijvoorbeeld, de BROCHURE – minimale vereisten voor de zekering van vlakke 
staalproducten voor verzending via wegtransport ref. ST019”. 
In deze standaard wordt het woord “site” gebruikt voor de walserijen van ArcelorMittal maar 
eveneens voor andere sites eigendom van ArcelorMittal vanwaar onze producten verscheept 
worden. 
 

2. Algemeen 

Deze standaard beschrijft de activiteit die uitgevoerd dient te worden door ons eigen personeel of 
door chauffeurs tijdens laadoperaties: 

o Aankomst van de vrachtwagen 
o Laden van de lading in de vrachtwagen 
o Zekeren van de lading 
o Voor vertrek van de vrachtwagen 

 
 

3. Aankomst van de vrachtwagen 

3.1 De chauffeurs 
De chauffeurs moeten in het bezit zijn van de volgende documenten en informatie om toegang te 
krijgen tot de laadkades van ArcelorMittal: 
- Identificatie, 
- Naam van het bedrijf, 
- Gedetailleerde lijst van de goederen die geladen moeten worden, 
- Totaal gewicht van de te laden lading, 
- Bestemming na laden, 
- (ADR2 toestemming, meer dan 25 T laden…) 
Toegang zal geweigerd worden wanneer een chauffeur: 

- onder invloed is van alcohol of drugs of deze meebrengt op onze terreinen 
- passagiers of huisdieren bijheeft, met uitzondering van een tweede chauffeur. 

Chauffeurs worden verwacht om hun PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) te tonen als 
hun daarnaar gevraagd wordt op het moment dat zij toegang vragen. 

                                                 
2 Europese regelgeving met betrekking tot het international vervoer van gevaarlijke producten over de 
weg). 



 

Chauffeurs moeten minimaal de volgende PBM bezitten en gebruiken: 
 
  

Veiligheidshelm 

 

Veiligheidsschoenen 

En als lokale regels dit vereisen, moeten ze eveneens in het bezit zijn van en gebruiken: 
 

veiligheidsbril 

 
Snijbestendige handschoenen 
tijdens het vastmaken/laden en 

lossen 

 
Kleding die het volledige lichaam 

beschermt 

       
Gehoorbescherming 

En elk ander middel dat vastgelegd werd in lokale regels (bijv. zuurbescherming, fluo vest, enz.). 
 
Algemene veiligheidsregels voor chauffeurs 
• Voorrang aan spoorwegverkeer, vorkheftrucks, transportwagens 
• In acht nemen en respecteren van de signalisatie 
• Zich houden aan de snelheidslimieten 
• De motor stilleggen bij het parkeren 
• Ordenen van alle voorwerpen aanwezig in de trailer 
• Het milieu respecteren (vuilbakken gebruiken, olielekken rapporteren …) 
• Het is verboden om bewegende voertuigen voorbij te steken 
• De algemene verkeersregels respecteren (gsm’s, gordels, …) 
• Enkel parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen 
• Gebruik van aangewezen zalen (douche, eetzaal, toiletten) 
 
Eveneens aanbevolen (en zelfs verplicht in sommige sites) 
• Geen personen toegelaten in de cabine tijdens laden en lossen 
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3.2 De voertuigen 
De voertuigen moeten in een zodanige staat zijn dat ze veilig zijn om mee of op te werken. 
Laadplatform: het laadplatform dient vlak te zijn, stevig, stabiel, goed onderhouden (geen 
ontbrekende of gebroken planken), proper, gesloten en droog (behalve voor open trailers) 
Proper betekent vrij van vuil en vloeistoffen. Wanneer de ArcelorMittal verzender besluit dat het 
laadplatform niet proper is, dan zal deze niet geladen worden. 
Fig. 1 en 2 Voorbeelden van slechte laadplatformen 

    
 
Scheidingswand: het voertuig dient uitgerust te zijn met een wand tussen de cabine en het 
laadplatform. 
Als de wand gebruikt wordt om de lading te zekeren, dan moet er een attest zijn voor het 
draagvermogen van deze wand en dit draagvermogen mag niet overtroffen worden bij het 
zekeren van de lading. 
 
Bevestigingspunten: 
De ladingszekeringspunten, in voldoende aantal, moeten geïntegreerd zijn in de constructie van 
het voertuig. 
Het frame van de trailer is geen zekeringspunt (tenzij dit lokaal overeengekomen werd). 
Elk zekeringspunt moet uitgerust zijn met een haak en moeten weerstand kunnen bieden aan de 
voorgeschreven trekkracht op de zekeringsmaterialen. 
Bevestigingspunten moeten in goede conditie zijn (niet sterk verroest …) 
Fig. 3 en 4 

    
 
 
 
3.3 Zekeringsmiddelen 
Het gebruik van zekeringsmiddelen is verplicht: afhankelijk van de site kan dit gebeuren met 
kunstvezel riemen, stalen kettingen of kabels.  
(In sommige sites worden kettingen zelfs verboden: informeer u!). 
Het aantal laadriemen moet voldoende zijn om de lading te zekeren. 
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Deze laadriemen mogen niet versleten of beschadigd zijn. Dit wordt gecontroleerd door een 
visuele inspectie door de chauffeur en/of medewerkers verzending. Wanneer de uitrusting 
beschadigd is (insnijdingen, knopen…) mag deze niet gebruikt worden. 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Voorbeelden van riemen in slechte conditie 

 
 
De spanners (ratels) moeten in staat zijn om de riemen eenvoudig aan te spannen en moeten 
beveiligd zijn tegen onvrijwillig losspringen. 

• Als nylon riemen worden gebruikt moeten ze voldoen aan de vereisten van EN12195-2 
• Als kettingen gebruikt worden moeten ze voldoen aan de vereisten van EN12195-3 

Het gebruik van kabels word overgelaten aan de beslissing van de site (als kabels gebruikt 
worden moeten ze voldoen aan de vereisten van EN12195-4) 
 
Riemen / kettingen / kabels moeten gelabeld worden en in goede conditie zijn 
Fig. 6 Voorbeeld van zekeringsmiddel met label 
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4. Laden van de lading in de vrachtwagen 

Het laden van de lading wordt beheerd door ArcelorMittal medewerkers. De chauffeur heeft de 
plicht om advies te geven op welke manier de lading op de vrachtwagen dient geplaatst te 
worden. 
Het maximum gewicht van de lading per bestemming moet rekening houden met de nationale 
wetgeving. 

 
Gedrag van de chauffeurs 
De chauffeurs worden geacht op een veilige manier te werken en zich te gedragen volgens de 
voorschriften van de laad- en loszones. 
Chauffeurs moeten: 
• Altijd beleefd blijven en meewerken 
• Alvorens het laden begint moet de chauffeur de vrachtwagen op een veilige manier openen  

en nagaan of de vloer van de trailer proper en droog is 
• De gepaste PBM’s dragen 
• De veiligheidsregels in de laadzones strikt opvolgen 
• Altijd in de directe omgeving van het voertuig blijven 
• In geval van nood de raadgevingen van de site opvolgen: in elk geval moet de chauffeur zijn 

voertuig zodanig achterlaten dat het geen hindernis vormt voor noodvoertuigen (brandweer, 
ambulance, …). 

• Zeker de lading zoals beschreven in bijkomende brochures voorzien door ArcelorMittal of als 
deze informatie ontbreekt, zoals beschreven in de Europese standaard. 

• Gebruik de beschikbare middelen (mobiele trappen, platform enz.) als deze voorzien zijn 
door ArcelorMittal om het platform van de vrachtwagen te bereiken. 

 
Chauffeurs mogen niet (niet-limitatieve lijst): 
• Het dak openen of sluiten op een onveilige manier 
• Op de trailer staan tijdens het laden 

uitzondering: om het product los te maken van de kraan is toegang tot de trailer 
toegelaten volgens lokale risicobeoordelingen en veiligheidsmaatregelen 

• De lading of de hijsmiddelen aanraken, of deze met de hand begeleiden 
• Op een onveilige manier op de zijkant klimmen 
• In of uit de trailer springen 
• Installaties bedienen die eigendom zijn van ArcelorMittal (vorkheftrucks, kranen…)3 
• Zich onder de lading begeven 
• Zichzelf begeven of staan tussen de lading en een vast punt 
• … 
 

 

                                                 
3 Sites mogen chauffeurs de toelating geven om deze te gebruiken, maar enkel na een opleiding zoals die 
ook door ArcelorMittal medewerkers werd gevolgd. 
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5. Zekeren van de lading 
Na het laden, dient het zekeren van de lading te gebeuren door de chauffeur in 
overeenstemming met de Europese standaard en met andere documenten waarnaar verwezen 
wordt in §1 van deze standaard. 
Elke chauffeur: 
• Moet (zekerings) materiaal in goede toestand gebruiken. 
• Moet uitrusting gebruiken in goede en veilige toestand (bijv.: ladder, enz.) afhankelijk van 

lokale voorwaarden (We verwachten ladders in goede toestand te zijn, zie §9) 
• Is verantwoordelijke voor de verdeling van de lading op het platform van zijn voertuig. 
Zekeren en aanspannen moet altijd gebeuren vooraleer het transport aan te vatten (Vooraleer de 
vrachtwagen de site verlaat), zelfs als het om een korte rit gaat. 
Geen materiaal (bijv dekzeilen, stangen, paletten, touwen, enz.) mag ongezekerd achterblijven 
op de trailer. 

 
 

6. Vóór vertrek van de vrachtwagen (Lange producten domein) 
Vóór het vertrek van de vrachtwagen moeten, een ArcelorMittal medewerker en de 
vrachtwagenchauffeur, samen een kwaliteitsaudit uitvoeren aangaande het resultaat van het 
laden en de zekering van de lading (Voorbeeld: zie bijlage). 
Zij tekenen een gezamenlijk document met, minimaal, volgende informatie: 
• Datum 
• Naam van het bedrijf 
• Naam van de chauffeur 
• Registratienummer van de vrachtwagen 
• Foto’s van de gezekerde lading (met datum en handtekening van de chauffeur) 
 
7. Gedetailleerde controle van sommige vrachtwagens (Vlakke producten) 
Controles zullen uitgevoerd worden op vrachtwagens volgens de vastgelegde regels hieronder 
uiteengezet. 
Frequentie van de controles: 
Al de sites zullen op regelmatige basis steekproefsgewijze controles uitvoeren minstens 5%4 
(verplicht) 10 % (aanbevolen) op maandbasis (dagbasis aanbevolen) alvorens de vrachtwagens 
de site verlaten. 
Steekproeven moeten gericht zijn op nieuwe transporteurs, nieuwe chauffeurs, of wanneer er 
twijfel is (bijv als uit het verleden blijkt dat de vervoerder niet altijd betrouwbaar was). 
Er moet regelmatig gerapporteerd worden over non-conformiteiten aan de vervoerder (door elke 
site) 
Deze rapportering maakt deel uit van de evaluatie van de vervoerder binnen de 
evaluatieprocedure van de site. 
Vervoerders die systematisch niet voldoen aan de regels moeten op de zwarte lijst van 
ArcelorMittal geplaatst worden. 
 
8. Na vertrek 
Elke chauffeur: 
• Is verantwoordelijk voor het bijspannen van de veiligheidsmiddelen gedurende het transport 
Laden en lossen van goederen 
• Verbod voor de vervoerder / chauffeur om de goederen te manipuleren tijdens of na het 

transport 
 

 

                                                 
4 Deze opgelegde minimale limiet kan verhoogd worden in de brochures eigen aan specifieke producten of 
door een beslissing van lokale sites. 



 

9. Beste praktijken 
9.1. Voorbeeld van een aangepast platform om het dak van een trailer te openen (of te 

sluiten) 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Om de toegang naar een trailer te vergemakkelijken en valpartijen te vermijden kunnen 
er vaste of mobiele ladders gebruikt worden, 

Fig. 8-1 and 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Indien van toepassing moet er een anti-slip mat gebruikt worden onder de goederen om 
het risico op schuiven van de lading te voorkomen. 

Het gebruik van een anti-slip mat is verplicht voor een aantal producten (zie brochures of lokale 
regels) 

Fig. 9 
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Bijlage 
 
 

Audit na het laden van de vrachtwagen 
 
 

Datum: 
 
Naam van het transportbedrijf: 
Registratienummer van de vrachtwagen: 
Registratienummer van de trailer: 
Familienaam van de chauffeur: 
 
Soort goederen: 
Bestelling #: 
Bestemming na laden (klant): 
Totaal gewicht: 
 
Foto’s: 

- Algemeen zicht op de lading 
- Algemeen zicht van de zekering van de lading 
- Gedetailleerd zicht van de zekering van de lading 

 
 
 
 
Handtekeningen:   Chauffeur   ArcelorMittal auditor 
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