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Rijdende berovingen
Er is sprake van een rijdende beroving als bij 
geladen vrachtauto’s al rijdende de sloten 
worden opengebroken of een poging daar-
toe wordt ondernomen. Instrueer chauffeurs 
om alert te zijn op personenauto’s die bij-
voorbeeld voor de vrachtauto gaan rijden, 
zodat de vrachtauto gedwongen wordt om 
snelheid te verminderen. Probeer het ken-
teken te noteren van de betreffende perso-
nenauto(‘s). Het is van belang om te zorgen 
dat de vrachtauto blijft rijden en direct 112 
te bellen. De Landelijke Eenheid (Nationale 
Politie) verricht onderzoek naar aanleiding 
van de meldingen. Doe altijd aangifte en 
neem contact op met hminderman@tln.nl in 
verband met de bundeling van incidenten.

Nepvervoerders
U neemt een onaanvaardbaar risico om uit te besteden aan onbekende bedrijven. Het komt nog 
steeds voor dat lading wordt opgehaald door een vervoerder, die het niet aflevert op de plek 
van bestemming. Vergunning, inschrijving KvK en verzekeringspapieren lijken in orde, maar zijn 
het in werkelijkheid niet! Check of het bedrijf op het opgegeven adres is gevestigd, bijvoorbeeld 
met hulp van Google Maps. Vraag naar het vaste telefoonnummer, check de website, vraag 
naar referenties en een kopie van de verzekeringspolis (met sluitende dekking en bijbehorend 
betalingsbewijs). Criminelen maken in de meeste gevallen gebruik van Gmail-, Hotmail- of Live-
emailadressen, 06-nummers en e-faxnummers die beginnen met 084.

Het is van groot belang 

om op het juiste 

niveau aan preventie 

te doen. Vervoerder en 

opdrachtgever dienen met 

elkaar vast te stellen of het 

security niveau inderdaad 

past bij het risiconiveau 

van lading en route.
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Ladingdiefstal betekent een enorme 
schadepost, ontevreden klanten, ver-
lies van opdrachten en imagoschade. 
Een ladingdiefstal kan zelfs het 

faillissement betekenen van de vervoerder. 
Het is een misvatting dat er bij diefstalge-
voelige lading alleen gedacht moet worden 
aan lcd-schermen of de allernieuwste mo-
bieltjes. Feitelijk gaat het om goederen die 
op makkelijke wijze via het helingcircuit 
zijn weg te zetten. Bijvoorbeeld levens-
middelen, parfum, dranken en kleding.  
Een ladingdiefstal betekent gemiddeld een 
schade van 100.000 euro. Veel diefstallen 
vinden plaats op bestelling en in georgani-
seerd verband. De meeste ladingdiefstallen 
vinden plaats op onbeveiligde parkeerplaat-
sen door zeilensnijden. 

Juist vervoermiddel 
Recent heeft onderzoeksbureau Panteia 
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Veel ladingdiefstallen vinden plaats op bestelling

onderzocht waarop betrokken partijen de 
afweging maken met betrekking tot de 
inzet van type wagen (zeil/kast) en het 
gebruik van beveiligde parkeerplaatsen in 
relatie tot de diefstalgevoeligheid van de 
lading. Vooral bij middelgrote vervoerders, 
en indirect hun afzenders en geadresseer-
den, worden soms ondoordachte risico’s 
genomen bij het deelladingvervoer van 
stukgoed met opleggers. Dit uit zich onder 
meer in de inzet van zeilentrailers bij het 
vervoer van diefstalgevoelige lading of niet 
(consequent) parkeren op veilige parkeer-
plaatsen. De sterke gerichtheid op lage ver-
voerskosten en de mogelijk onvoldoende 
kennis van de werkelijke financiële risico’s 
die gelopen worden bij het vervoeren van 
diefstalgevoelig stukgoed, vormen veelal 
de achtergrond van de gemaakte keuzes. 
De indruk bestaat bij de onderzoekers 
dat in de transportsector zowel afzenders, 

vervoerders als geadresseerden zich in veel 
gevallen onvoldoende rekenschap geven 
van de risico’s die zij lopen op het gebied 
van aansprakelijkheid binnen het transport-
proces. Dit geldt vooral in vervoerssituaties 
waarbij slechts incidenteel een deellading 
wordt vervoerd met een hoge diefstalge-
voeligheid. Een afwijkende zending met 
hoge waarde wordt op dezelfde wijze 
vervoerd als een zending met lage waarde 
per kilo. Als het dan een keer serieus fout 
gaat, kan diefstal van kostbare lading direct 
het einde van een bedrijf betekenen. De 
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Tips voor veilig vervoer 
• Vervoer met het juiste vervoermiddel;
• Vervoer zo onopvallend mogelijk, dus zonder alleszeggende reclames 

en teksten;
• Houd zoveel mogelijk toezicht op het voertuig en de lading;
• Zo min mogelijk onbeheerd laten (over)staan;
• Parkeer zoveel mogelijk op veilige parkeerplaatsen;
• Schakel bij het verlaten van de vrachtauto het beveiligingssysteem  

in en sluit de cabine altijd af;
• Geen lifters of andere personen meenemen;
• Vertrek direct na het laden; laat geen voertuig bij de woning of op 

andere plaatsen overstaan. Een goede planning kan dit voorkomen;

• Afwijkingen van de route direct melden en overleggen met thuisbasis;
• Als u bij het opgegeven losadres naar een ander adres wordt doorge-

stuurd, neem dan altijd contact op met uw werkgever. Hij moet eerst 
verifiëren of het nieuwe adres daadwerkelijk klopt;

• Pas op het losadres, op het moment van uitladen, mogen deuren, zeilen 
of laadklep worden geopend;

• Zorg dat de laadklep of deur niet tussentijds wordt geopend;
• Pas inbraakdetectie toe, ook bij zeilentrailers;
• Pas tracking & tracing toe om mens, lading en voertuig te beschermen. 

Een aansluiting op een Particuliere Alarm Centrale (PAC) en noodknop 
zorgt voor adequate politie-opvolging, ook in het buitenland. 

Veilige parkeerplaatsen
TLN benadrukt het grote belang dat er 
voldoende en veilige parkeerplaatsen langs 
het hoofdwegennet zijn. Parkeerplaatsen op 
en in de nabijheid van het hoofdwegennet, 
waar chauffeurs een veilig rustpunt vinden 
en die de nodige faciliteiten bieden, vormen 
een belangrijk element in het kader van cri-
minaliteitspreventie.

TLN-lobby 
De aanpak van transportcriminaliteit is 
door intensieve lobby van TLN benoemd tot 
speerpunt binnen het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het NPC richt 
zich onder voorzitterschap van de minister 
van Veiligheid en Justitie op de aanpak van 
criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven 
en TLN heeft op voorzittersniveau een zetel 
in het NPC. De afgelopen jaren is de aanpak 
van transportcriminaliteit uitgevoerd in het 
actieplan Transportcriminaliteit, wat preven-
tie/tegenhouden, repressie en informatie-
voorziening omvat. 

vervoerder denkt vaak ten onrechte dat het 
transport voldoende is verzekerd. 

Samen verantwoordelijk
Binnen de transportketen is het van groot 
belang dat de vervoerde goederen volgens 
afspraak op de plaats van bestemming 
komen. Het is in ieders belang dat alle 
betrokkenen het als een gemeenschappe-
lijk én als zijn eigen verantwoordelijkheid 
ziet om dit voor elkaar te krijgen. Maar dit 
betekent wel dat de vervoerder op de juiste 
wijze geïnformeerd moet worden over de 
lading die hij vervoert. Vervoerders moeten 
weten wat de waarde is van hun vracht om 
zodoende de beveiligingsmaatregelen daar 
op af te stemmen. Helaas is de realiteit an-
ders en wordt de vervoerder niet of onvol-
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ledig geïnformeerd. Dat is de belangrijkste 
conclusie van het onderzoek van Panteia. 

Kosten dominant criterium
Het meest ingezet is de zeilentrailer. Het 
voordeel hiervan is dat ze relatief goed-
koop in aanschaf zijn en dat de vervoerde 
lading gemakkelijk toegankelijk is, ook 
vanaf de zijkant van het voertuig. Het 
nadeel is dat diefstal van de lading vrij een-
voudig kan plaatsvinden door het opensnij-
den of losmaken van het zeil. Dominante 
factor bij de keuze van zeilentrailer of 
kastenwagen en het gebruik van beveilig-
de parkeerplaatsen zijn de kosten. In de 
regel wordt gekozen voor de goedkoopste 
variant. Dit wordt veroorzaakt door lage 
marges. Bovendien zijn opdrachtgevers 

in het algemeen niet bereid een iets hoger 
tarief of een beveiligde parkeerplaats sepa-
raat te betalen.

Altijd aangifte doen
Het doen van aangifte is pure noodzaak. 
Zonder aangiften wordt de problematiek 
van transportcriminaliteit en ladingdief-
stallen immers onvoldoende zichtbaar. Er 
wordt hard gewerkt om te komen tot een 
centraal digitaal aangifteloket voor lading-
diefstallen. Er moet balans zijn in preventie 
en repressie en adequate opsporing en 
vervolging. Het aanpakken van heling dient 
daarbij niet te worden vergeten!
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