
WAARSCHUWINGSBORD LADING

Voor een aantal Europese landen is het verplicht een bord 
te monteren als er lading vervoerd wordt.  Duitsland, Italiè, 
Frankrijk en Spanje zijn landen waar dit het geval is en de 
regelgeving ons bekend is.

DUITSLAND
In Duitsland mag de lading mag niet naar voren uitsteken. 
Naar achteren mag de lading maximaal 1,5 meter uitsteken. 
Steekt de lading meer dan 1 meter naar achteren uit, dan 
moet een helrode vlag van 30x30 cm op een dwarsstang 
gevoerd worden of een helrood schild van 30x30 cm haaks 
op de rijrichting.

ITALIË
In Italië mag de lading én niet naar voren, én niet in de breed-
te uitsteken. Aan de achterkant mag de lading maximaal 30% 
van de voertuig/aanhangerlengte uitsteken. De lengte van 
de aanhanger word berekend inclusief trekhaak en dissel. De 
lading moet altijd voorzien zijn van een veirkant reflecterend 
bord van 50x50 cm, met diagonale rode en witte strepen. 
‘s Nachts moet de lading ook nog worden voorzien van een 
rood licht. Bij overtreding zal de politie een bekeuring 
uitschrijven. 

SPANJE
Op voertuigen tot 5 meter lengte mag de lading maximaal 
1/3e van de voertuiglengte naar voren én naar achteren uit-
steken. Op voertuigen langer dan 5 meter mag de lading 
maximaal 2 meter naar voren en maximaal 3 meter naar ach-
teren uitsteken. Een lading mag maximaal 2,55 meter breed 
zijn, maar mag niet buiten het voertuig uitsteken.
Ook in Spanje moet de lading voorzien zijn van een reflecte-
rend bord van 50x50 cm, met diagonale rode en witte strepen. 
Is de lengte van het voertuig + de aanhanger langer dan 10 
meter, moet je buiten de bebouwde kom minimaal 50 meter 
afstand houden tot de voorganger zodat inhalende voertui-
ger makkelijker kunnen invoegen. 
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FRANKRIJK
In Frankrijk mag de lading aan de voorkant niet uitsteken, en 
aan de achterkant maximaal 3 meter. Steekt de lading meer 
dan 1 meter uit, is het verplicht een reflecterend bord aan 
het achterste punt te bevestigen. ‘s Nachts of bij slecht zicht 
moet de lading tevens voorzien zijn van een rood licht. 
De lading van een voertuig met aanhangwagen mag maxi-
maal 2,55 meter breed, en 12 meter lang zijn.

Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!


