E
CGRi
cht
l
i
j
nen
voor
vei
l
i
gl
aden

VE
RS
I
E1,
ME
I
2020

Overzicht van het laadproces
Aankomst op laadplaats
Basis veiligheidsregels laden
STAP 1
Aankomst laadplaats
pag 5

Controle checklijst autotransporter

Laden bovendek vrachtwagen
STAP 2A

STAP 3

Voorbereiding bovendek vrachtwagen

rij voertuig naar
vrachtwagen

pag 7

pag 13

STAP 4

Alle voertuigen op
laad voertuig op boven- bovendek vrachtdek vrachtwagen
wagen geladen?
pag 16

Vier basisregels pag 3

NEE

JA

Laden bovendek aanhangwagen
STAP 2B

STAP 3

voorbereiding bovendek aanhangwagen

rij voertuig naar
vrachtwagen

pag 7

pag 11

STAP 4

Alle voertuigen op
laad voertuig op boven- bovendek aanhangdek aanhangwagen
wagen geladen?
pag 16

NEE

JA

Laden onderdek
STAP 2C

STAP 3

STAP 4

Voorbereiding
onderdek

rij voertuig naar
vrachtwagen

laad voertuig op
onderdek

pag 13

pag 13

pag 17

Alle voertuigen
op het onderdek
geladen?

NEE

Vertrek laadplaats
STAP 5

eindcontrole
pag 21

Disclaimer zie pagina 24

JA

Basis veiligheidsregels laden
1. Veilig riemen ter preventie vallen van hoogte

Bovendek: zorg dat U volledig binnen de
veiligheidsreling bent met 3-punts contact.
Indien niet mogelijk riem vanaf begane grond

minimum°

NIET van toepassing in bepaalde* landen

A. Controleer of een veiligheidsreling
aanwezig is en of deze schadevrij is

B. Bovendekken tijdens belading zo veel
mogelijk zakken

C. Riem nooit de as het dichtste bij de
voorzijde van de vrachtwagen

D. Voertuigen op bovendek
aanhangwagen en volledige benedendek:
riem vanaf begane grond

2. Loop voorzichtig ter preventie uitglijden & struikelen
2
1

Controleer de minimum vereiste hoogte
van de veiligheidsreling

3

A. Gebruik 3-punts contact op bovendek

B. Controleer de dekken en vermijd lopen
bij putten, wielkeggen en spanriemen

C. Wandel op de door de vrachtwagen
fabrikant aanbevolen veilige zones

D. NOOIT rennen, springen of achteruit
stappen

3. Bevestig parkeerrem + wielkeg + spanriem ter preventie afrollen
✔

A. Volg altijd 4-staps parkeerprocedure & BEVESTIG dat het
voertuig veilig is geparkeerd

B. Onmiddellijk na verlaten van het voertuig, plaats een
wielkeg in de richting van de helling

C. Riem de vaste as alvorens de handrem eraf te
halen voor manipulatie van een dek

4. Ter preventie afrollen gebruik maximaal wielkeggen en putten

A. Rij tot tegen een wielkeg of in een kuil/put ter preventie van afrollen
(indien toegelaten door de vrachtwagen fabrikant/laadplaats)

B. Controleer visueel de middenlijn van de vrachtwagen en stop-positie

5. Ter preventie ongevallen op de opbouw de vrachtwagen kijk én vergrendel

10,2m

1,2 m
1m

A. Controleer of er niemand op/rond de vrachtwagen is vóór het bedienen van dekken,
oprijbanen en luchtvering

B. Controleer of alle veiligheidspinnen en -hendels zijn gesloten

*In bepaalde landen (bv. Duitsland) geldt een wettelijke verplichting om de assen van voertuigen geladen op de eerste positie van het bovendek diagonaal te riemen. Aanbeveling 1C is niet van toepassing op autotransporters die in deze landen laden/lossen. In die gevallen mogen chauffeurs de dichtst
tegen de voorzijde van het bovendek liggende as enkel riemen als ze volledig achter de veiligheidsreling kunnen staan.
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Controlelijst voorafgaand aan het laden
Nummerplaat:

VEILIGHEIDSRELING

Item

Plaats:

Datum controle:

Zone

OK Criteria

Beoordelingsmethodiek

reling - houders

geïnstalleerd

controleer de houders van de veiligheidsreling
‘in elke houder moet een veiligheidspaal’

hoogte

min. 90 cm

in geval van twijfel: controleer met hoogtemeter

beschermd

controleer op zicht en gevoel

aanwezig (vereisten
vrachtwagen fabrikant)

controleer of door ALLE gaten van de
veiligheidspalen een kabel loopt

doorhangen

controleer of de veiligheidskabels niet
doorhangen tot halfweg de onderliggende kabel

kabels

afgedekt (vereisten
kabelverbindingen vrachtwagen
fabrikant)

Voorbeeld van correcte staat

Sanctie/aanbeveling

laat niet toe dat er wordt geladen op een
positie waar de veiligheidsreling niet in
orde is.

controleer op zicht:
of alle kabelverbindingen zijn afgedekt

Het is aanbevolen een herstelling te laten
uitvoeren vóór de volgende belading.
NB: LAAT DE CHAUFFEUR NIET TOE OM
EEN HERSTELLING TE DOEN AAN DE
VEILIGHEIDSPALEN

geen zichtbare
roestvorming

of er geen roestvorming op veiligheidspalen
voorkomt, vooral tegenaan de houders/de basis

niet beschadigd/
geplooid

ook een lichte verbuiging van de
veiligheidspalen is NIET OK

aanwezig (gekleefde
strips of geponst)

controleer op zicht en gevoel

onderhoud/herstelling door een erkende
werkplaats vóór de volgende belading is
aanbevolen

geen lekkage

veeg onderdeel af met een schone doek en leg
er een blad papier onder. Indien er olie drupt
sneller dan elke 30 seconden = NIET OK

laat niet toe dat een voertuig wordt geladen
op een positie waar een olielekkage is.
Onderhoud/herstelling door een erkende
werkplaats vóór de volgende belading is
aanbevolen

geen afbladdering

Indien het mogelijk is om manueel een stuk
metaal af te breken van een onderdeel =
NIET OK. Oppervlakkige roest, afkomstig van
langdurig gebruik = OK

laat niet toe dat een voertuig wordt geladen
op een positie met roest of met een roestig
onderdeel. Onderhoud/herstelling door
een erkende werkplaats vóór de volgende
belading is aanbevolen

alle spanriemen

geen zichtbare
scheuren/sneden &
ISO/EN-label zichtbaar

Visuele controle. Indien het label niet zichtbaar
is = spanriem NIET OK. Indien scheur/kras >
dan 5% breedte/diepte = spanriem NIET OK

vraag de chauffeur om spanriemen
te vervangen

voorruit

geen shade dat het
zicht belemmert,
geen andere zichtsbelemmering

Visuele controle. Lichte schade (grootte/positie
binnen wettelijke eisen) = OK. Belemmering van
het zicht = NIET OK

alle spiegels

geen schade dat het
zicht belemmert

banden/wielen

geen schade dat het
besturen belemmert

Visuele controle. Elke schade (bv. barsten)
die het gebruik van de spiegels verhinderen
= NIET OK
Visuele/voel controle. Loopvlakken moeten met
blote oog zichtbaar zijn. Diepe beschadiging/
rubberafschilfering van de band is NIET OK.

OLIELEKKAGE

ANTISLIP

palen

op ladders
op loopzones
hydraulica
bewegende delen

ROEST

dek: rij-/loopzones
ladders
bewegende delen

STAAT VAN VOERTUIG

SPANRIEMEN

pijlers/veiligheidspinnen

beschermd met
schuimtape/rubber aan
de binnenzijde
geen scherpe opperdek: rij-/loopvlakken/kanten/getorst
zones
metaal
over de volledige
geen los hangende
kabels/luchtslangen/
lengte van de
autotransporter spanriemen/ wielkeggen

ANDERE

steunkolommen
vrachtwagen

aanpassingen/verwijderingen/toevoegingen
die niet conform zijn
veiligheidsschoenen

CHAUFFEUR

retroreflecterend

werkhandschoenen

chauffeur draagt veiligheidsschoenen volgens
de norm EN 20345 S1P
(of S3) + SRB
chauffeur draagt hoge
zichtbaarheidskledij EN
20471:2013 klasse 2.
dat volledige bovenlichaam bedekt
chauffeur draagt
werkhandschoenen
volgens de norm EN
388:2016

juwelen/metaal/
scherpe objecten

chauffeur draagt geen
juwelen, metalen en/of
scherpe voorwerpen

kledij/handen

handen en kledij zijn
redelijk schoon

onderhoud/herstelling door een erkende
werkplaats vóór de volgende belading is
aanbevolen

controleer op zicht en gevoel
Laat niet toe dat een voertuig wordt geladen
op een positie met één van deze gebreken
(of op een positie waar de chauffeur over
scherpe/ruwe oppervlakken moet rijden
+ informeer het transportbedrijf om een
herstelling uit te voeren

Visuele controle
Visuele controle

Visuele controle

verzoek de chauffeur om rechtzetting.
Indien het voor de chauffeur onmogelijk
is dit te doen, waarschuw hem en informeer
een verantwoordelijke ter plekke
Visuele controle

verzoek de chauffeur om rechtzetting.
Indien het voor de chauffeur onmogelijk
is dit te doen, waarschuw hem en informeer
een verantwoordelijke ter plekke
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OK?

Vier Basisprincipes

1. INSTAPPEN

A. Open deur door 3-punts contact: 1 hand op de
deurrand, 1 hand op het dak, voeten op het dek/grond

B. Neem plaats op de bestuurderszetel met beide
benen naar de deur gericht

C. Draai het lichaam en zet benen in
het voertuig

2
1

3

Veilig instappen zonder de deur te beschadigen

Ter preventie van ergonomische blessures

A. Beveilig het voertuig

2. VRIJGAVE VAN EEN VOERTUIG OP BEGANE GROND

Rem

B. Zet motor aan
1

3

5

2

4

R

C. Zet voertuig in versnelling

AAN

Aalleen voor
handgeschakelde
versnellingsbak

1

3

5

2

4

R

Neutraal
Ter preventie van afrollen

Om het voertuig
te verplaatsen

Om de aandrijfas te activeren

D. Haal de handrem eraf

E. Controleer of het handrem-signaal op het dashboard uit is

P
ANTILOCK
BRAKE

Om de andere as vrij te zetten

1

3

5

2

4

R

B. Zet de hand-/parkeerrem erop

Om veilig in te stappen & zonder de bestuurdersdeur te beschadigen

Ter preventie van afrollen

C. Controleer of het signaal ‘parkeerrem’ op het dashboard oplicht

D. Zet de motor uit

UIT

P
ANTILOCK
BRAKE

!

Om schade tijdens het rijden te voorkomen

A. Zet het voertuig in eerste versnelling of P en hou uw voet
op de koppeling (manueel) tot de motor is afgezet

3. 4-STAPS PARKEERPROCEDURE

Ter preventie van ergonomische blessures

!

Om te bevestigen dat de parkeerrem op staat

Om brandstof te besparen tijden laden & transport

3

vervolg

Vier Basisprincipes
Vervolg
B. Stop openen deur vóór raken veiligheidspaal

C. Controleer vóór uitstappen de positie
en het dek

F.1 ENTERING UNIT

A. Open traag de deur

F.1 ENTERING
UNITSTAPPEN
4. UIT GELADEN
VOERTUIG

Voorkomt dat de deur tegen de opbouw/structuur wordt
gestoten

D. Zet 1 voet op het dek (linkervoet voor links en
rechtervoet voor rechts bestuurde voertuigen)

Om veilig te kunnen uitstappen

E. Draai het lichaam en zet beide voeten
op het dek

Om veilig te kunnen uitstappen

H. Sluit voorzichtig de deur d.m.v.
3-punts contact

Om met zekerheid uit te stappen in een veilige zone

F. Sta recht d.m.v. 3-punts contact

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

I. Controleer visueel de omgeving en
behoud 3-punts contact

F.1 ENTERING UNIT

G. Draai het lichaam 180°
tussen open deur en voertuig

Voorkomt schade aan de deur tijdens uitstappen

Om de deur veilig te kunnen sluiten

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen
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Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Stap 1 - Aankomst op locatie
B. Volg ALLE instructies op

1.1 CHECKPOINT SECURITY

A. Stop bij het checkpoint

1.2 RIJ NAAR DE LAADZONE

Voor het verkijgen van instructies voor het veilig betreden van de locatie

Om het terrein veilig te betreden

A. Respecteer de verkeersregels

B. Bepaal juiste parkeer methode (vooruit/achteruit)

20km

1.3 MANOEUVREREN IN HET
PARKEERVAK

Ter preventie van ongevallen tijdens het rijden

A. Controleer visueel of zich geen voetgangers bevinden in de manoeuvreerzone

Om aanrijdingen/ongevallen te voorkomen

Om de vrachtwagen te parkeren

B. Zet alle richtingaanwijzers aan

Om voetgangers en vrachtwagens te waarschuwen

C. Controleer tijdens het manoeuvreren
de omgeving

Om aanrijdingen/ongevallen te voorkomen

Vervolg
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Stap 1 - Aankomst op locatie
1.4 SECURELY PARK THE TRUCK
1.4 VEILIG PARKEREN

Vervolg
A. Zet de vrachtwagen in neutraal

C. Controleer het signaal van de
parkeerrem

B. Activeer handrem/parkeerrem

Rem

R

1

3

5

P

7
ANTILOCK
BRAKE

L

2

4

6

!

8

Om wegrollen van de vrachtwagen te voorkomen

Blokkeer een as ter preventie van wegrollen

Ter controle of de vrachtwagen veilig staat geparkeerd

E. Zet de motor uit (enkel indien autotransporter is uitgerust met start/
stop-systeem)

D. Aanpassen luchtvering

LUCHTVERING

UIT
Ter controle of vrachtwagen klaar is voor belading

F.1 ENTERING UNIT
F.1 ENTERING UNIT
1.5 CONTROLE BIJ AANKOMST

A. Doe alle scherpe objecten en juwelen af

Om uitstoot te minimalizeren tijdens belading

B. Stap uit de cabine volgens de 3-punts contactmethode (bergbeklimmersmethode)

C. Beveilig het wiel achter het vrachtwagenwiel, als er geen wielblokken aanwezig zijn.

1
2

3

Ter preventie van schade & arbeidsongevallen

D. Draag veiligheidsschoenen en een
retroreflecterend hesje

Om struikelen/uitglijden/vallen & aanrijdingen te
voorkomen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Om afrollen te voorkomen

E. Controleer visueel veiligheidsrelingen,
hydraulica en de dekken

Ter controle of laden voertuigen veilig kan gebeuren

Om op een veilige manier te laden

B. Respecteer de voorrangsregels op het terrein

1.6 TE VOET OP LOCATIE

A. Gebruik voetpaden/belijning

F. Controleer of vrachtwagen- en chauffeur
condities conform zijn aan de regels (zie p. 2)

Ter preventie van aanrijdingen/ongevallen

Ter preventie van aanrijdingen/ongevallen
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Stap 2A - Bovendek vrachtwagen klaarmaken voor belading
B. Controleer visueel of er zich geen personen bevinden in
de nabijheid van de vrachtwagen

A. Doe werkhandschoenen aan

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

F.1 ENTERING
UNIT ZETTEN
2A.1 DEKKEN
CORRECT

Om hand blessures te voorkomen

C. Schuif het achterdek zo ver mogelijk uit

Ter preventie van ongevallen met derden/andere personen in de laadzone

D. Zet de voorzijde van het dek zo vlak mogelijk

E. Dicht de opening tussen dekken van de
vrachtwagens en de opleggers

minimum°

Minimaliseer hoek bij aanrijden

G. Controleer opnieuw de ruimte tussen de
bovendekken van vrachtwagen en aanhangwagen

Om een vlakke overgang van vrachtwagen naar
aanhangwagen te voorzien

H. Controleer blokkeerstand van alle veiligheidspinnen en hendels van de dekken

F.1 ENTERING UNIT

F. Pas de luchtvering van de vrachtwagen en
aanhangwagen aan

Om afrollen te voorkomen bij het uitstappen van een
geladen voertuig

Zorg voor een optimale positie van de bovendekken van
vrachtwagen en aanhangwagen

F.1 ENTERING
F.1 ENTERING UNIT
2A.2UNIT
BEVESTIGING VAN DE OPRIJBANEN

A. Open de oprijbanen

Om de oprijbanen verder uit te trekken

D. Bevestig de oprijplaten aan het onderdek

Zorg voor een vlakke overgang van vrachtwagen naar
aanhangwagen

B. Zorg voor een ergonomische houding

Om rugblessures te voorkomen

E. Open de hoekkleppen van de oprijbanen

Om te voorkomen dat een dek plotseling zakt bij het
laden/lossen van een voertuig

C. Trek de oprijbanen uit

Om ze aan het dek vast te maken

F. Controleer visueel of de hoek van de
oprijbaan niet meer dan 8° bedraagt

< 8°

Om op de aanhangwagen te kunnen rijden

Om de overgang tussen weg en oprijbaan
vlot te laten verlopen
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Om schade aan de onderkant van voertuigen
te voorkomen

Vervolg

Stap 2A - Bovendek vrachtwagen klaarmaken voor belading
Vervolg

F.1 ENTERING
UNIT
ENTERING UNIT
2A.3 VOORBEREIDING
DEK VOOR F.1
BELADING

A. Vermijd bij het wandelen op een dek
kuilen, wielkeggen en spanriemen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen
D. Plaats een wielkeg om de parkeerpositie van het
voertuig te markeren. Open een kuil bij voertuigen met
beperkte grondspeling

Om afrollen te voorkomen

B. Sluit alle kuilen behalve op de positie waar het
voertuig wordt geladen

Om struikelen/uitglijden/vallen & schade aan de onderkant
van het voertuig te voorkomen

E. Plaats een wielkeg naast de as die eerst moet
worden vastgezet

Om afrollen bij het uitstappen van het voertuig te voorkomen

2A.4 EEN VOERTUIG KLAARZETTEN

A. Controleer en zorg ervoor dat er geen speling is in
het uitstap gebied.

C. Controleer of de diepte van de kuil min.
1/6 van de wieldiameter bedraagt

Om afrollen tijdens belading te voorkomen

F. Leg een spanriem klaar bij de as(sen) die
moet(en) worden vastgezet

Om struikelen/uitglijden/vallen te voorkomen door
een minimum op de dekken te moeten stappen

B. . Controleer of er zich geen wielkeggen en/of spanriemen in een
wandelzone of rijzone bevinden

Om uitglijden, struikelen of vallen te voorkomen bij het verlaten
van het voertuig op het dek

Om struikelen/uitglijden/vallen & schade aan de onderkant van het voertuig te
voorkomen

C. Wandel van het dek af en vermijd open kuilen,
wielkeggen of spanriemen

D. Doe werkhandschoenen uit

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Om het bevuilen van het interieur te voorkomen
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Stap 2B - Bovendek aanhangwagen klaarmaken voor belading
B. Controleer visueel dat er zich geen personen bevinden
in de nabijheid van de vrachtwagen

Doe werkhandschoenen aan

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

2B.1 DEKKEN CORRECT ZETTEN

Om hand blessures te voorkomen

C. Schuif de dekken uit elkaar

D. Zet het dek zo vlak mogelijk

minimum°

Om het bovendek van de aanhangwagen te verlagen en voertuigen vast te leggen vanaf
de begane grond + om de laadposities van voertuigen beter in te kunnen schatten

E. Pas de luchtvering van de vrachtwagen en
aanhangwagen aan

Om te bevestigen dat de dekken optimaal staan
voor belading

A. Vermijd bij het wandelen op een dek
kuilen, wielkeggen en spanriemen
F.1 ENTERING
UNITVOORBEREIDEN VOOR BELADING
F.1 ENTERING UNIT
2B.2 DEK

Ter preventie ongevallen met derden/andere personen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen
D. Plaats een wielkeg om de parkeerpositie van het
voertuig te markeren. Open een kuil bij voertuigen met
beperkte grondspeling

Ter preventie van afrollen

Om bij het uitstappen het afrollen van een voertuig te voorkomen

F. Controleer opnieuw de ruimte tussen de
bovendekken van vrachtwagen en aanhangwagen

Om te bevestigen dat de tussenruimte correct is

B. Sluit alle kuilen behalve op de positie
waar het voertuig wordt geladen

Om struikelen/uitglijden/vallen & schade aan de onderkant
van het voertuig te voorkomen

E. Plaats een wielkeg naast de as die eerst
moet worden vastgezet

Om afrollen bij het uitstappen van het voertuig te voorkomen
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G. Controleer of alle veiligheidspinnen en
hendels van de dekken in blokkeerstand staan

Om te voorkomen dat een dek plotseling zakt bij het
laden/lossen van een voertuig

C. Controleer of de diepte van de kuil min.
1/6 van de wieldiameter bedraagt

Om het afrollen tijdens belading te voorkomen

F. Leg een spanriem klaar bij de as(sen)
die moet(en) worden vastgezet

Om struikelen/uitglijden/vallen te voorkomen door
een minimum op de dekken te moeten stappen

Vervolg

Stap 2B - Bovendek aanhangwagen klaarmaken voor belading
Vervolg

2B.3 EEN VOERTUIG KLAARZETTEN

A. Controleer dat er bij het uitstappen geen wielkeg of
spanriem in de weg ligt

A. Controleer of er zich geen wielkeggen en/of spanriemen
in een wandelzone of rijzone bevinden

Om struikelen/uitglijden/vallen & schade aan de onderkant van
het voertuig te voorkomen

Om struikelen/uitglijden/vallen bij het uitstappen te voorkomen

C. Wandel van het dek en vermijd kuilen, wielkeggen en spanriemen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Doe werkhandschoenen uit

Om het bevuilen van het interieur te voorkomen
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Stap 2C - Onderdek klaarmaken voor belading
B. Controleer visueel of er zich geen personen bevinden
in de nabijheid van de vrachtwagen

Doe werkhandschoenen aan

1,2 m
1m

10,2m

2C.1 DEKKEN CORRECT ZETTEN

Om hand blessures te voorkomen

C. Controleer of alle voertuigen op de
bovendekken correct zijn vastgezet

D. Controleer of er zich geen losse
voorwerpen op de bovendekken bevinden

Om afrollen van een voertuig te voorkomen

Om blessures tijdens het manipuleren van de
dekken te voorkomen

E. Zet de bovendekken op de maximale
voorgeschreven hoogte

Om hoofdblessures te voorkomen tijdens belading

F. Sluit de ruimte tussen de onderdekken

G. Zet de luchtvering van vrachtwagen en
aanhangwagen op een correcte hoogte

H. Controleer of alle veiligheidspinnen en
hendels van de dekken in blokkeerstand staan

Om een vlakke overgang van vrachtwagen naar
aanhangwagen te voorzien

Om een vlakke overgang van vrachtwagen naar
aanhangwagen te voorzien

Om te voorkomen dat een dek plotseling zakt bij het
laden/lossen van een voertuig

A. Sta op een veilige manier op de
begane grond

2C.2 DEK VOORBEREIDEN VOOR BELADING

Ter preventie voor ongevallen met derden/andere personen

B. Sluit alle kuilen behalve op de positie waar
het voertuig wordt geladen

Om uitglijden/struikelen/vallen te voorkomen tijdens de
voorbereiding van de benedendekken

Om struikelen/uitglijden/vallen & schade aan de
onderkant van het voertuig te voorkomen

D. Plaats een wielkeg om de parkeerpositie te markeren.
Open een kuil bij voertuigen met beperkte grondspeling

E. Plaats een wielkeg naast de as die eerst
moet worden vastgezet

Om aanrijdingen tussen voertuigen op de dekken
te voorkomen

Om afrollen bij het uitstappen van het
voertuig te voorkomen
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C. Controleer of de diepte van de kuil
min. 1/6 van de wieldiameter bedraagt

Om afrollen van een voertuig te voorkomen

F. Leg een spanriem klaar bij de as(sen) die
moet(en) worden vastgezet

Om struikelen/uitglijden/vallen te voorkomen door een
minimum op de dekken te moeten stappen

Vervolg

Stap 2C - Onderdek klaarmaken voor belading
2C.3 EEN VOERTUIG KLAARZETTEN

Vervolg
A. Controleer of er zich geen wielkeggen en/of spanriemen in een
wandelzone of rijzone bevinden

Om struikelen/uitglijden/vallen & schade aan de onderkant van het
voertuig te voorkomen

Doe werkhandschoenen uit

Om het bevuilen van het interieur te voorkomen
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Stap 3 - Rij het voertuig naar de autotransporter
B. Verwijder ijs/sneeuw van de voorruit zodat veilig
met het voertuig rijden is verzekerd

3.1 CONTROLEER HET VOERTUIG
GRONDIG OP SCHADE

A. Controleer visueel het voertuig

Om te bevestigen of het voertuig schadevrij is

Om de zichtbaarheid bij het rijden te verzekeren

A. Check visually no pedestrians are in the manoeuvre area

B. Turn on hazard lights

A. Instappen: zie
basisregel 1
2
1

3.2 STAP IN HET VOERTUIG

A. Instappen:
zie basisregel 1
3

To minimize risk of truck-man collisions

To warn other trucks/pedestrians of manoeuvre

B. Zet de achteruitkijkspiegel op een juiste hoogte

C. Doe de veiligheidsgordel om (indien toegestaan)

3.3 VRIJGAVE
VOERTUIG

Om een duidelijke zichtbaarheid te verzekeren

Om blessures bij een aanrijding te voorkomen

3.4 * INDIEN U VOOR DE3.4
EERSTE
KEER
DRIVING UNIT
MET HET VOERTUIG RIJDT

Vrijgave voertuig:
zie basisregel 2

A. Stap in het voertuig - zie basisregel 1

3.4 DRIVING UNIT

wen aan het voertuig
als u deze voor de eerste keert bestuurt

B. Vrijgave voertuig:
zie basisregel 2
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Vervolg

Stap 3 - Rij het voertuig naar de autotransporter

3.6* [INDIEN U VOOR DE EERSTE KEER MET HET VOERTUIG RIJDT]

3.5 RIJ HET VOERTUIG NAAR DE
AUTOTRANSPORTER

Vervolg
A. Respecteer alle verkeersregels: snelheid,
veiligheidsgordel, verkeersborden, belijning, …

B. Alligneer het voertuig met de oprijbanen

C. Maak de veiligheidsgordel los en
open het raam*

20km

Om aanrijdingen te voorkomen

Om veilig op de autotransporter te rijden

Om bij het laden uit het voertuig te kunnen leunen

A. Stop zo dicht mogelijk bij de oprijbanen

B. 4-staps parkeerprocedure:
zie basisregel 3

Controleer de allignering met de oprijbanen en de grondspeling

C. Stap uit het voertuig

Om visueel de allignering en grondspeling te controleren

D. Controleer de grondspeling met de
onderkant van het voertuig

Om schade te voorkomen

E. Controleer visueel of de wielen
gealligneerd zijn met de oprijbanen

Om te voorkomen van de oprijbanen te schuiven

* Opmerking: in sommige gevallen MOET de veiligheidsgordel worden gedragen bij het laden van het voertuig op de eerste positie van het bovendek
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Stap 3 - Rij het voertuig naar de autotransporter
Vervolg

3.7* [INDIEN GRONDSPELING NOK] PAS DE LUCHTVERING AAN

Doe werkhandschoenen aan

B. Controleer of er zich niemand op of
bij de autotransporter bevind

C. Controleer of alle voertuigen correct
zijn gezekerd

1,2 m

1,2 m
Ter preventie van ongevallen met
derden/andere personen

Om hand blessures te voorkomen

D. Pas de hoogte van de luchtvering aan

E. Controleer opnieuw de speling met de onderkant van het voertuig

Om de hoek van de oprijbanen aan te passen

3.8* [INDIEN ALLIGNERING
NIET OK]

A. Zorg voor een ergonomische houding

Om rugkwesturen te voorkomen

Om het afrollen van voertuigen te voorkomen

Om schade aan de onderkant van een voertuig te voorkomen

B. Pas de oprijbanen aan

Om het voertuig veilig op de autoransporter
te kunnen rijden
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C. Controleer opnieuw de allignering van de
wielen met de oprijbanen

Om te voorkomen van de oprijbanen te schuiven

Stap 4 - Laden van een dek
C. Rij het voertuig naar de laadpositie
(controleer visueel positie van wielkeg/kuil)

4.1 RIJ HET VOERTUIG OP DE
AUTOTRANSPORTER

B. Leun uit het raam

A. Vrijgave voertuig:
zie basisregel 2

Om het afrollen te voorkomen en voldoende
grondspeling te voorzien

Om de allignering met de dekken te controleren

3.1 CHECK THE UNIT EXTERNALLY

4.2* [IF UNIT PARKED INCORRECTLY]
4.2* [INDIEN VOERTUIG NIET CORRECT GEPARKEERD]

A. Rij het voertuig terug af de autotransporter

B. 4-staps parkeerprocedure:
zie basisregel 3

Om de positie van de wielkeggen/kuilen te hercontroleren

C. Stap uit het voertuig

Doe werkhandschoenen aan

Om de positie van de wielkeggen/kuilen te hercontroleren

E. Voertuig op
bovendek vrachtwagen,
zie stap 2A.3

OF

Om hand blessures te voorkomen

E. Voertuig op
bovendek aanhangwagen,
zie 2B.2

Doe werkhandschoenen uit

OF
OR

E. Voertuig op
onderdek autotransporter,
zie 2C.2

G. Stap in het voertuig

Om het bevuilen van het interieur te voorkomen

Om het het voertuig op de autotransporter te rijden

Vervolg
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Stap 4 - Laden van een dek

4.2* [INDIEN VOERTUIG NIET
CORRECT GEPARKEERD]

Vervolg
I. Leun uit het raam

H. Vrijgave voertuig:
zie basisregel 2

Om de allignering met de dekken te controleren

4.3 UIT HET VOERTUIG STAPPEN EN BEVEILIGEN

A. Sluit alle ramen

4.4 PLAATS EEN WIELKEG OM
AFROLLEN TE VOORKOMEN

J. Rij het voertuig naar de laadpositie
(controleer visueel positie van wielkeg/kuil)

Om beschadiging aan het interieur te voorkomen

B. Doof alle lichten

Om de batterij tijdens laden en transport te besparen

D. 4-staps parkeerprocedure:
zie basisregel 3

A. Stap naar de plaats waar de wielkeg moet komen,
vermijd kuilen, wielkeggen en spanriemen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Om afrollen te voorkomen en te zorgen
voor voldoende vrije ruimte

C. Plaats de wielen van het voertuig
in rechte positie

Om schade aan assen en banden tijdens transport
te voorkomen

E. Stap uit het voertuig:
zie basisregel 4

Doe werkhandschoenen aan

Om handblessures te voorkomen

C. Plaats wielkeg in de richting van de helling

Om afrollen van een voertuig te voorkomen

Vervolg
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Stap 4 - Laden van een dek
4.11* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [INDIEN DE AS VAN HET 4.8*
VOERTUIG
VRIJ
MOET
BLIJVEN]
DE VASTE AS MET EEN SPANRIEM
[IF UNIT
AXLE
NEEDS
TO BEBEVEILIG
RELEASED]
RELESED] LASH FIXED AXLE
RELEASED] RELEASE UNIT

Vervolg
A. Stap naar de as waar de spanriem moet komen,
vermijd kuilen, wielkeggen en spanriemen

A. Stap van het dek, vermijd hierbij kuilen,
wielkeggen en spanriemen

Enkel toegestaan
voor voertuigen
geladen op
het bovendek van
de vrachtwagen

OF

Verplicht bij
voertuigen
geladen op
het bovendek van
de vrachtwagen
en het onderdek
van vracht- en
aanhangwagen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Om struikelen/uitglijden/vallen te voorkomen

B. Sta veilig op de begane grond; indien de afstand tot het voertuig te
groot blijkt, sta op het onderdek en gebruik 3-punts contact
Enkel toegestaan
voor voertuigen
geladen op
het bovendek van
de vrachtwagen

B. Sta veilig op de begane grond; indien de afstand tot het voertuig te
groot blijkt, sta op het onderdek en gebruik 3-punts contact

OF

Verplicht bij
voertuigen
geladen op
het bovendek van
de vrachtwagen
en het onderdek
van vracht- en
aanhangwagen

Om vallen van hoogte te voorkomen

C. Plaats een spanriem over het wiel zonder
deze te draaien

Om te voorkomen dat de spanriem niet knapt

Om vallen te voorkomen

D. Gebruik de ratel om de riem op te spannen

Om afrollen van het voertuig te voorkomen

F. Vrijgave voertuig:
zie basisregel 2

Doe werkhandschoenen uit

Om het bevuilen van het interieur te voorkomen

G. Stap uit het voertuig: z
ie basisregel 4

Vervolg
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Stap 4 - Laden van een dek
Vervolg

4.16* EXIT UNIT

4.15* [IF AXLE NEEDS TO BE RE4.14* [IF AXLE NEEDS TO BE RE4.5* [INDIEN DE AS VAN HET VOERTUIG VRIJ MOET BLIJVEN] BEVEILIG DE VASTE 4.13*
AS MET
EEN SPANRIEM
[AFTER
RELEASING UNIT ON DECK] ADJUST DECKS
LEASED] RE-ENTER UNIT
LEASED] RE-SECURE UNIT

H. Stap naar de hydraulische bediening en
vermijd kuilen, wielkeggen en spanriemen

Doe werkhandschoenen aan

B. Controleer visueel dat er zich geen personen
bevinden in de nabijheid van de vrachtwagen

1,2 m

1,2 m
Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Om hand blessures te voorkomen

Ter preventie van ongevallen met
derden/andere personen

K. Controleer visueel of alle voertuigen
correct zijn gezekerd

L. Pas de dekken en/of luchtvering van de
vrachtwagen en aanhangwagen aan

Doe werkhandschoenen uit

Om afrollen van voertuigen te voorkomen

Om het voertuig/dek in de correcte
transportpositie te zetten

Om in te stappen zonder het interieur te bevuilen

N. Stap naar het voertuig en let op voor kuilen,
wielkeggen en spanriemen

O. Stap in het voertuig:
zie basisregel 1

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

P. 4-staps parkeerprocedure:
zie basisregel 3

Q. Stap uit het voertuig:
zie basisregel 4

Vervolg
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Stap 4 - Laden van een dek

4.7 DEK VOORBEREIDEN VOOR
VOLGEND VOERTUIG

4.6 AFWERKEN WIELKEGGEN EN SPANRIEMEN

Vervolg
A. Let op voor kuilen, wielkeggen en
spanriemen

Doe werkhandschoenen aan

C. Corrigeer de nodige wielkeggen

Ter preventie van struikelen/uitglijden/vallen

Om hand blessures te voorkomen

Om de kwaliteit en veiligheid tijdens het
transport te verzekeren

D. Sta veilig op de begane grond; indien de afstand tot het voertuig te
groot blijkt, sta op het onderdek en gebruik 3-punts contact

D. Sta in veilige positie: lichaam tussen de veiligheidsreling; indien niet mogelijk
laat het bovendek zakken en leg de voertuigen vast vanaf de begane grond

Enkel toegestaan
voor voertuigen
geladen op
het bovendek van
de vrachtwagen

OF

Verplicht bij
voertuigen
geladen op
het bovendek van
de vrachtwagen
en het onderdek
van vracht- en
aanhangwagen

Om vallen van hoogte te voorkomen

Om vallen van hoogte te voorkomen

E. Plaats de spanriem over het wiel
zonder deze te draaien

F. Gebruik de ratel om de riem op te spannen

Doe werkhandschoenen uit

Om te voorkomen dat de spanriem knapt

Om afrollen van het voertuig te voorkomen

Om het bevuilen van het interieur te voorkomen

Voorbereiding
bovendek vrachtwagen
zie stap 2A

OF

Voorbereiding
bovendek aanhangwagen
zie stap 2B

OF

Voorbereiding o
nderdek
zie stap 2C

4.8 VASTLEGGEN VAN HET
EERSTE VOERTUIG

A. Bij voertuigen geladen op de eerste positie van het bovendek is het VERBODEN de as die tegen de voorzijde van het voertuig staat vast te leggen

NIET van toepassing in bepaalde* landen

Om vallen van hoogte te voorkomen
*In bepaalde landen (bv. Duitsland) is er een wettelijk voorschift om de assen van voertuigen geladen in de eerste positie op het bovendek van de vrachtwagen diagonaal vast te leggen. Voor autotransporters die moeten laden/lossen in deze landen is aanbeveling 1C niet van toepassing. In dergelijke
gevallen kunnen de chauffeurs verste as vastleggen zolang ze tussen de veiligheidsreling kunnen staan.
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5.3 CONTROLEER HOOGTE & LENGTE

5.2 CONTROLEER DE POSITIE VAN
DE DEKKEN

5.1 EINDCONTROLE WIELKEGGEN &
SPANRIEMEN

5. Eindcontrole
A. Controleer of voor alle voertuigen het
correcte aantal wielkeggen werd toegepast

Om de horizontale beweging van een voertuig
tijdens het transport te voorkomen

B. Controleer dat voertuigen met de wielen tenminste
1/6 van de wieldiameter in de kuilen staan

C. Controleer dat voor alle voertuigen het
correcte aantal spanriemen is toegepast

Om te verzekeren dat voertuigen veilig zijn geladen
tijdens het transport

Om te voorkomen dat het voertuig stuitert
tijdens het transport

A. Controleer of de ruimte tussen de bovendekken voldoende is
(min. 20 cm)

B. Controleer of de ruimte tussen de onderdekken voldoende is

Om schades bij draaimanoeuvres te voorkomen

Om schades bij draaimanoeuvres te voorkomen

C. Controleer na belading de hoogte van de autotransporter
met een hoogtemeter

D. Controleer na belading de lengte van de laadcombinatie
(incl. overhang)

Om dakschades op het bovendek te voorkomen

Om schades bij draaimanoeuvres te voorkomen

5.4 CONTROLEER SPELING/VEILIGHEIDSAFSTANDEN

A. Controleer of de speling met de onderkant van het voertuig
minimaal 5 cm is

B. Controleer of de veiligheidsafstand van de voertuigen
bumper-tot-bumper minimum 10 cm bedraagt

min 10cm

min 5 cm

Om schade aan de onderkant van het voertuig te voorkomen

C. Controleer of de veiligheidsafstand met
het bovendek minimum 10 cm bedraagt

min 10cm

Om bumperschades tijdens het transport te voorkomen

D. Controleer of afstand tussen laatste voertuig
op vrachtwagen en eerste voertuig op
aanhangwagen minimum 20 cm bedraagt

E. Controleer of afstand tussen de voertuigen
op de dekken tussen vrachtwagen en
aanhangwagen minimum 30 cm bedraagt

min 20cm
min 30cm

Om dakschades tijdens het transport te voorkomen

Om schades bij draaimanoeuvres te voorkomen
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Om transportschades op verkeersdrempels te vermijden

Vervolg

5. Eindcontrole
Vervolg

5.5 INDIEN DE POSITIE VAN DE DEKKEN, HOOGTE/LENGTE EN VEILIGHEIDSAFSTANDE NIET OK 
PAS DE DEKKEN AAN

A. Doe werkhandschoenen aan (handschoenen moeten zich bij
niet-gebruik in broek- of jaszak bevinden)

B. Controleer visueel dat er zich geen personen bevinden
in de nabijheid van de vrachtwagen

1,2 m
1m

10,2m

Om schade aan de onderkant van de voertuigen te voorkomen

C. Voer een hercontrole uit dat alle voertuigen
op de dekken correct zijn gezekerd

Om afrollen van een voertuig te voorkomen

F. Controleer de veiligheidsafstand tussen
de vrachtwagen en aanhangwagen

Ter preventie van ongevallen met derden/andere personen

D. Controleer visueel of er zich geen losse
voorwerpen op de bovendekken bevinden

Om blessures tijdens het manipuleren van de
dekken te voorkomen

G. Controleer opnieuw de hoogte en lengte
van de aanhangwagen

E. Pas de hoogte van de dekken aan

Voor de gewenste positie, hoogte/lengte en
veiligheidsafstanden

H. Herbekijk de veiligheidsafstand
tussen de voertuigen

Controleer de
positie van het dek:
zie stap 5.2

Controleer
hoogte en lengte:
zie stap 5.3

Controleer
hoogte en lengte:
zie stap 5.4

Om bij draaimanoeuvres schade aan
voertuigen te voorkomen

Om schade aan voertuigen op het bovendek/laatste
posities te voorkomen

Om schade aan voertuigen te voorkomen
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Auditformulier
Auditor: ..............................................
Stap

Locatie: ..............................................

Kernactiviteit

Datum audit: ..................................................
1

2

3

4

Voertuig
5

6

7

Preventie vallen van hoogte

A. Controleer visueel of een veiligheidsreling aanwezig en of deze schadevrij is

B. Zijn de bovendekken maximaal gezakt?

C. Nooit een voertuig vastleggen dichtst bij de voorzijde van het bovendek van de autotransporter

Niet van toepassing

D. Bij het vastleggen van een voertuig op het bovendek moet het lichaam zich volledig achter de veiligheidsreling bevinden
d.m.v. 3-punts contact OF op de begane grond. Het vastleggen van voertuig op het bovendek van de aanhangwagen en de onderdekken
moet vanaf de begane grond gebeuren

Preventie struikelen & uitglijden

A. Gebruik van 3-punts contact bij werkzaamheden op bovendek

B. Controle + voorbereiding dekken om stappen bij kuilen, wielkeggen en spanriemen te voorkomen

C. Stap op de door de vrachtwagen fabrikant voorziene veilige zones (zie handleidingen in de autotransporter)

D. NOOIT rennen, springen of achteruit stappen

Preventie afrollen

A. Volg 4-staps parkeerprocedure en BEVESTIG dat het voertuig veilig is geparkeerd

B. Zet het voertuig vast met wielkeg onmiddellijk na uitstappen

Preventie insluiting

Preventie afrijden

C. Zet het voertuig vast met een spanriem ALVORENS de handrem eraf te halen

A. Zet een wielkeg of open een kuil om de voorkomen dat het voertuig uit zichzelf afrijd

Niet van toepassing

B. Controleer visueel de allignering met de middellijn & laadpositie bij het op de dekken rijden

A. Controleer of er niemand op/rond de vrachtwagen is vóór het bedienen van dekken, oprijbanen en luchtvering

B. Controleer of alle veiligheidspinnen en -hendels zijn gesloten
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8

9

10

Disclaimer
Deze richtlijnen zijn een samenvatting van de principes van veilig laden op een autotransporter. Ondanks breed van toepassing, kunnen ze niet altijd
van toepassing zijn in bepaalde scenarios/situaties die zich bij belading kunnen voordoen. Gebruik het gezond verstand.
ECG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie of voor schade die kan voortkomen uit uw gebruik van deze publicatie.
Deze publicatie wordt ter beschikking gesteld ‘zonder verdere bewerking’, zonder enige waarborg, garanties, voorwaarden en vertegenwoordiging,
noch rechtstreeks uitgedrukt, onrechtstreeks, statutair of op gelijk welke manier, inclusief maar niet gelimiteerd tot elke onrechtstreekse waarborg,
voorwaarden, voldoende kwaliteitsniveau, title, niet-inbreuk of geschiktheid voor een particulier doel. ECG kan niet garanderen dat deze publicatie ter
beschikking zal zijn op het ogenblik van de werkzaamheden of dat ze vrij zal zijn van fouten, hiaten of onduidelijkheden. Een mondeling of schriftelijk
advies van een geautoriseerde ECG-vertegenwoordiger zal eveneens niet als garantie dienen.
De gebruiker van deze publicatie is zelf verantwoordelijk om de integriteit, nauwkeurigheid, waarde, authenticiteit en volledig van alle informatie en
richtlijnen van deze publicatie te evalueren bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
ECG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - contractueel of op andere wijze - voor schades en verliezen en die zouden kunnen verband houden met
het gebruik van informatie en de richtlijnen uit deze publicatie.
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