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Magazijnstellingen en entresols zijn 
de belangrijke onderdelen van het 
magazijn. In ieder magazijn liggen 
producten opgeslagen en die pro-
ducten liggen in magazijnstellingen. 
Je staat er niet vaak bij stil, maar een 
verkeerd gemonteerde of slecht on-
derhouden magazijnstelling kan heel 
gevaarlijk zijn. Want wat gebeurt er 
als de magazijnstelling minder zwaar 
beladen kan worden omdat die 
verkeerd is gemonteerd? Of als de 
staander zo beschadigd is dat deze 
langzaam maar zeker doorbuigt?

Als een magazijnstelling instort, is de 

schade groot. In het ergste geval kun jij 

of een collega bedolven raken door de 

producten die bij het instorten uit de 

stelling vallen. Het is dan ook belangrijk 

dat je weet hoe je op een veilige manier 

omgaat met de stellingen in jouw maga-

zijn. Een groot aantal ongelukken wordt 

veroorzaakt door onvoldoende kennis 

van de magazijninrichtingen, het niet 

opvolgen van veiligheidsvoorschriften en 

onvoldoende onderhoud.

Bij iedere nieuwe magazijnstelling wordt 

een gebruikershandleiding in het Neder-

lands verstrekt. Je moet deze handlei-

ding bestuderen, zodat je weet wat wel 

en wat juist niet is toegestaan. Als de 

handleiding ontbreekt, meld dit dan bij 

je werkgever.

Deze brochure is bestemd voor de pas 

beginnende logistiek medewerker, maar 

ook voor de ervaren medewerker die 

misschien wel denkt ‘maar dat weet ik 

toch allemaal wel’. Gebruik de brochure 

zoals je wilt: ter instructie, controle of 

opfrissing van je kennis.

http://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=69369862&parentid=69369856&title=Keuringen
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Ingebruiknamekeuring
Voordat je goederen in een magazijn 

mag opslaan, moet dit eerst zijn goed-

gekeurd. De ingebruiknamekeuring 

vertoont veel overeenkomsten met de 

oplevering van een gebouw. Het hele 

magazijn wordt nagelopen op specifica-

ties, ontwerp en montagevoorschriften.

Je sluit de oplevering af door het opma-

ken van een protocol dat zowel door de 

verkopende partij als de koper wordt 

ondertekend. De keuring gebeurt overal 

op dezelfde wijze. De keurmeester gaat 

na of de constructies volgens de gelden-

de normen zijn geïnstalleerd.

De keuring voor ingebruikname geldt 

niet voor magazijnstellingen waarvan de 

risico’s aanvaardbaar klein zijn. Bij entre-

sols bestaat een dergelijke uitzondering 

niet. De ingebruiknamekeuring geldt voor 

alle entresols.

Dagelijkse controle: 
voor en na het werk
Iedere dag moet iemand de magazijnin-

richting controleren, zowel voor als na 

het werk. Deze controle dient meerdere 

doelen. Allereerst een preventief doel: je 

voorkomt vervelende verrassingen tijdens 

het werk. Worden beschadigingen aan 

een magazijnstelling niet opgemerkt, 

dan kan de stelling in het ergste geval 

instorten. Ten tweede voorkom je verve-

lende discussies over wie voor schade aan 

de stellingen verantwoordelijk is. Als je 

voor je aan het werk gaat al schade hebt 

gevonden, kun jij de schade niet hebben 

veroorzaakt.

Belangrijke 
veiligheidsrisico’s

De belangrijkste veiligheidsrisico’s 
in een magazijn zijn:
1. aanrijdingen
2. beschadigde stellingen
3. vallende lading
4. slecht onderhouden trucks

Zorg ervoor dat je weet wat je kunt 
doen om deze risico’s te verkleinen 
en zo ongelukken te voorkomen.
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Oorzaken van ongelukken
Het aantal risico’s in een magazijn is 

groot; een ongeluk is dan ook snel ge-

beurd. Hieronder staan de meest voorko-

mende oorzaken van ongevallen:

• Een te krappe lay-out van het maga-

zijn, die onvoldoende is afgestemd op 

de voertuigen waarmee de palletver-

plaatsingen worden uitgevoerd. Dit 

vergroot de kans op aanrijdingen.

• Ongelijkmatige belasting van een paar 

liggers door verkeerde positionering 

van de lading.

• Overbelasting van een paar liggers of 

van een gehele sectie.

Ongeschikte pallets
Een aantal ongevallen wordt veroorzaakt 

door het gebruik van ongeschikte pallets:

• Gebruik van verkeerde palletmaten. Als 

een stelling bijvoorbeeld is ontworpen 

op 1.000 × 1.200 mm (b × d) pallets, 

kan gebruik van pallets van 1.140 × 

1.300 mm problemen opleveren.

• Op een 900 mm diepe stelling wordt 

een 1.200 mm ‘diepe’ pallet niet op de 

juiste plaats ondersteund. De pallet kan 

dan vervormen en tussen de liggers 

zakken. De palletplanken kunnen ook 

breken.

• De pallets zijn te zwaar of ongelijkma-

tig beladen.

• Gebruik van beschadigde pallets.

• Gebruik van te diepe pallets.

Bediening heftruck
Sommige ongevallen worden veroorzaakt 

door ondeskundige bediening van de 

heftruck:

• De heftruckvorken worden niet hoog 

genoeg geheven, waardoor deze over 

de liggers schampen.

• De vorken worden te ver door de pallet 

gestoken, waardoor de achterliggende 

pallet van zijn plaats wordt geduwd of 

opgetild.

• Te ver inverende banden en ongelijk-

matige bandenspanning van de truck.

• Overmatige mastdoorbuiging van de 

truck.

• Te snel indraaien met de heftruck, 

waardoor staanders worden bescha-

digd.
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Veiligheidsvoorzieningen
Magazijnstellingen zijn kwetsbare produc-

ten die bescherming nodig hebben. 

De volgende maatregelen kunnen veilig 

werken in magazijnen vergroten:

• Correcte belasting: op de magazijnstel-

lingen en entresolvloeren zijn op zicht-

bare plaatsen draagvermogenborden 

geplaatst die aangeven wat de draag-

vermogens zijn.

• Doorvalbeveiliging: voorkomt op een 

effectieve wijze dat goederen vallen. 

Hiertoe zijn onder meer schopranden, 

leuningwerk en gaaswanden aanwezig.

• Vloeren: scheuren en verzakkingen van 

de vloeren kunnen gevaar opleveren 

voor de stellingen en moeten dus zo 

snel mogelijk worden gerepareerd.

• Aanrijdbescherming: er moeten vol-

doende aanrijdbeschermers aanwezig 

zijn.

Draagvermogenborden
Draagvermogenborden geven informa-

tie over de last die de stellingen kunnen 

dragen. Ook bevatten de borden ge-

boden en verboden. We laten drie veel 

voorkomende voorbeelden zien: voor een 

palletstelling, een draagarmstelling en een 

tussenvloer.

Materieel geleverd door:

Alle lading gelijkmatig verdelen

Voer regelmatig inspecties uit om te letten op:
- correcte toepassing en gebruik
- belasting binnen toelaatbare veilige grenzen
- ontstane schade of losraken van structurele 

componenten

Leverings-
datum:

01.01.2018

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

750 kg
max

Project-nr:

1234

Wijzig de structuur niet zonder:
- ofwel de gevolgen na te gaan met de 

technische gegevens van de producent
- ofwel toestemming te verkrijgen van de 

leverancier

KLIM NIET IN DE 
STELLINGEN

Rapporteer alle schade aan de persoon die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 

opslagmaterieel

Raadpleeg ‘NEN-EN 15635’: Stalen opslag-
systemen - Gebruik en onderhoud van 

opslagapparatuur

Neem bij twijfel
ALTIJD

contact op met de leverancier

12.700 kg
maximum

gewicht sectie

  C

  F

  D

  E

  G

A B

Draagvermogenbord voor verstelbare palletstelling met 3 lastdragers per liggerpaar.

Legenda

A Waarschuwingstekens, 

 volgens de Safety Signs and 

Signals Regulations

B Korte uitleg per waar

schuwingsteken

C Maximum gewicht per 

 liggerpaar

D Vakhoogte

E Hoogte onderste vak

F Maximum sectiebelasting

G Ruimte voor leveranciers

informatie
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Palletstelling
Opslag van pallets in stellingen gebeurt 

in horizontale rijen met meerdere verdie-

pingen. Ook worden in sommige situaties 

stellingen omgebouwd tot schappen, 

waarop losse producten kunnen wor-

den opgeslagen. Dit kan het geval zijn 

wanneer van een aantal producten de 

levering per los product gebeurt in plaats 

van per hele pallet. Wanneer zich dan op 

een pallet nog slechts enkele producten 

bevinden, kunnen deze op een schap 

worden geplaatst waardoor weer ruimte 

ontstaat voor het plaatsen van nieuwe 

pallets.

Draagarmstelling
In een draagarmstelling wordt lang-

goed los of in bundels opgeslagen. Een 

draagarmstelling is opgebouwd uit staan-

ders waaraan draagarmen zijn gemon-

teerd. Deze stellingen kunnen enkel- en 

dubbelzijdig uitgevoerd zijn.

Materieel geleverd door:

Alle lading gelijkmatig verdelen

Voer regelmatig inspecties uit om te letten op:
- correcte toepassing en gebruik
- belasting binnen toelaatbare veilige grenzen
- ontstane schade of losraken van structurele 

componenten

Leverings-
datum:

01.01.2018

Project-nr:

1234

Wijzig de structuur niet zonder:
- ofwel de gevolgen na te gaan met de 

technische gegevens van de producent
- ofwel toestemming te verkrijgen van de 

leverancier

KLIM NIET IN DE 
STELLINGEN

Rapporteer alle schade aan de persoon die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 

opslagmaterieel

Raadpleeg ‘NEN-EN 15635’: Stalen opslag-
systemen - Gebruik en onderhoud van 

opslagapparatuur

Neem bij twijfel
ALTIJD

contact op met de leverancier

500 kg max
 per draagarm

500 kg max
 per draagarm

500 kg max
 per draagarm

500 kg max
 per draagarm

1500kg
max 

per kolomzijde

  E

 F

 D

C

Draagvermogenbord voor draagarmstelling ofwel langgoedstelling.

A B

  G

Legenda

A Waarschuwingstekens, 

 volgens de Safety Signs 

and Signals Regulations

B Korte uitleg per waar

schuwingsteken

C Draagarmlengte

D Maximum hoogte tot de 

bovenste arm

E Vakhoogte

F Hoogte onderste vak

G Ruimte voor leveranciers

informatie
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Tussenvloer
Een tussenvloer of entresol is een zelf-

dragende constructie die in een gebouw 

wordt geplaatst, en die veel wordt toege-

past in een hoge ruimte voor het creëren 

van extra vloeroppervlakte. Vaak bestrijkt 

de tussenvloer niet het gehele vloerop-

pervlak van een gebouw. Een tussenvloer 

wordt vaak gebruikt in grote hallen, voor 

opslag of een aparte functie, zoals een 

kantoortje.

 

Legenda

A Waarschuwingstekens, 

 volgens de Safety Signs 

and Signals Regulations

B Korte uitleg per waar

schuwingsteken

C Netto draagvermogen

D Ruimte voor leveranciers

informatie

Materieel geleverd door:

Alle lading gelijkmatig verdelen

Maximum puntlast: 150kg

Leverings-
datum:

01.01.2018

Project-nr:

1234

Netto draagvermogen bij
gelijkmatig verdeelde last:
440kg/m2

Rapporteer alle schade aan de persoon die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 

opslagmaterieel

Wijzig de structuur niet zonder:
- ofwel de gevolgen na te gaan met de 

technische gegevens van de producent
- ofwel toestemming te verkrijgen van de 

leverancier

Raadpleeg ‘NEN-EN 15635’: Stalen opslag-
systemen - Gebruik en onderhoud van 

opslagapparatuur

Neem bij twijfel
ALTIJD

contact op met de leverancier

Voer regelmatig inspecties uit om te letten op:
- correcte toepassing en gebruik
- belasting binnen toelaatbare veilige grenzen
- ontstane schade of losraken van structurele 

componenten

Draagvermogenbord voor tussenvloer ofwel entresol.

A B

  D

440
kg/m2

  C

Geproduceerd en ontworpen volgens:
EN-1090-1 Exc 2
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Onderhoud
Regelmatige controle en onderhoud zijn 

nodig om veilig in een magazijn te wer-

ken. Zo zorg je er ook voor dat ze veilig 

blijven. De volgende inspectiepunten zijn 

hierbij belangrijk:

1 Aanrijdbeschadigingen

2 Vervormingen

3 Borging

4 Voetplaten, verankering

5 Stellingvloer/entresol, schoring

6 Aanrijdbeschermers

Aanrijdbeschadigingen
Controleer vooral op die plekken binnen 

het magazijn waar met heftrucks wordt 

gewerkt:

• Frames en liggers van palletstellingen

• Frames, dak- en rugschoring, goten van 

inrijdstellingen

• Palletopzetplaatsen

• Onderdoorgangen

• Geleiderails

• Aanrijdbeveiligingen

Vervormingen
Visuele controle op (blijvende) vervormin-

gen van stellingen of constructies door 

verkeerde belastingen:

• Doorbuiging liggers

• Vervorming of doorbuiging van ligger-

inhaking

• Blijvende vervormingen van legborden 

of staanders

• Scheefstand staanders; te meten in 

twee vlakken

• Dynamisch gedrag van de vloer (bij-

voorbeeld losliggende vloerdelen) bij 

aanwezigheid van trillingsbron

Borging
Zijn de liggers en draagarmen ingehaakt 

in een frame of kolom, dan moet hier een 

borging aanwezig zijn. Als de borging 

ontbreekt, kan de ligger bij het in- of 

uitslaan van de last uit de staander wor-

den getild. Deze borging moet regelmatig 

worden gecontroleerd.

Controleer of de koppelstukken (minimaal 

twee stuks) aanwezig zijn als stellingen 

met de ruggen naar elkaar zijn gekop-

peld.

Voetplaten
Voetplaten moeten over het hele opper-

vlak in contact zijn met de vloer. Is dit 

niet het geval, stop dan vulplaatjes on-

der de vloerplaten of ondersabel ze met 

voldoende sterke en krimpvrije mortel. 

Stellingen moeten in de vloer worden 

verankerd.



Stellingvloer, entresol
Bij de stellingvloer en entresol is de veilige 

staat van de volgende onderdelen van 

belang:

• Staalconstructie

• Leuning, voorzien van schoprand, knie- 

en handrail

• Dekvloeren

• Trappen

• Palletopzetplaatsen

Aanrijdbeschermers
Op de volgende plaatsen moeten in ieder 

geval aanrijdbeschermers zijn aange-

bracht:

• Op staanders die zich op hoeken van 

gangen bevinden bestemd voor het 

rijden met een heftruck

• Op staanders van inrijdstellingen die 

grenzen aan gangen (geen in- of door-

rijgang)

• Bij onderdoorgangen; hier moeten de 

poten van de stellingstaanders worden 

beschermd tegen aanrijden door rij-

dend materieel

Reparatie
Constateer je dat een (onderdeel van een) 

magazijnstelling is beschadigd, meld dit 

dan direct. Je leidinggevende kan er dan 

voor zorgen dat deze zo snel mogelijk 

gerepareerd of vervangen wordt. Door 

beschadigingen direct te melden, zorg je 

ervoor dat de veiligheid van de magazijn-

stelling in stand blijft.
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