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De dag van het magazijn

2011

Thema van dit jaar

Kwaliteit van de 
(interne) controle(ur) 

van 

Magazijnstellingen 



Wie ben ik ?

Frans Hardus
Trainer voor:

BMWT “veilig werken met magazijnstellingen training”

BMWT “keurmeester magazijnstellingen training”

verdere activiteiten, o.a. het verzorgen van…..

Incompany heftruck trainingen

Magazijn RI&E’s

Magazijn inspecties

Ontwikkelen schadepreventiebeleid

Logistiek advies 

Wie heeft er een controleur?

In de NEN-EN 15635 wordt de zogenaamde PRSES geïntroduceerd. 

De persoon die intern verantwoordelijk is voor tussentijdse inspecties 

en de algemene veiligheid van arbeidsmiddelen in een magazijn met 

magazijnstellingen en/of tussenvloeren



De NEN-EN 15635

Taken PRSES 1

Systematisch, regelmatig uitgevoerde inspecties van stellingen vanaf 

vloerniveau dienen uitgevoerd te worden. Mocht het wenselijk zijn om op 

hoogte zaken te controleren dan mag dat alleen op een veilige wijze 

worden uitgevoerd. De frequentie waarmee gecontroleerd moet gaan

worden hangt af van een aantal factoren



Taken PRSES 2

De PRSES is de persoon aan wie schades e.d. worden gerapporteerd

waardoor er snel actie kan worden ondernomen. Minimaal eens per jaar 

zal een technisch competent persoon (BMWT-keurmeester?) de stellingen 

inspecteren en rapporteren aan de PRSES en overleggen over mogelijke 

aanpassingen.

Schade onderzoek + mogelijke oorzaken

De PRSES is de persoon die niet alleen de schade zal onderzoeken maar 

tevens zal proberen de oorzaak te achterhalen. Reductie, minimaliseren 

van kansen op gevaarlijke situaties is de opzet.



Vervolg mogelijke oorzaken

Deze lijst is natuurlijk verder uit te breiden, veelal in overleg met de 

leverancier van het intern transport en de magazijninrichting.

En nu de kennis vergaren...

Op basis waarvan gaat de 
PRSES aan de slag ?? 

Gezond

verstand ?              



Noemt u maar ….

1. Arbeidsomstandighedenbesluit

2. NEN-EN 15635 (na 2008)

3. NEN 5051 (voor 2008)

4. AI 14, richtlijn voor de arbocatalogus

5. Bedrijfs- of branche-Arbo catalogus ?

6. RI&E

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbobesluit is een uitwerking van de 

Arbowet. Hierin staan de regels waar 
zowel werkgever als werknemer zich 

aan moeten houden om arbeidsrisico's 

tegen te gaan. Deze regels zijn 

verplicht. Er staan ook afwijkende en 

aanvullende regels in voor een aantal 

sectoren en categorieën werknemers.



Keuringen

Montage,demontage,onderhoud,etc.



NEN-EN 15635

NEN-EN 15635



NEN-EN 15635

NEN-EN 15635

Afkeurcriteria voor magazijnstellingframes: afwijkingen groter dan de 

millimeters zijn afkeur, “amber risk”, “red risk” zijn deze waardes x 2



“red risk”

“Red risk” situaties zijn situaties waarin direct actie ondernomen moet 

worden, direct ontruimen en ongeschikt maken voor verder gebruik door 

linten te spannen of andere maatregelen

NEN-EN 15635

Veranderingen in de wijze van gebruik, andere heftruck, ander type 

pallets,  verandering in het gewicht van de lasten, andere maatvoering 

pallets, nieuwe heftruckchaufeurs, dit zijn allemaal redenen om vooraf te 

bekijken welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden om

gevaarlijke situaties te voorkomen



NEN 5051

Duidelijk blijkt al uit de NEN 5051 van 1982 dat zelf gaan repareren niet 

aan te bevelen is. In het overgrote deel zullen fabrikanten product 

aansprakelijkheid laten vervallen

AI 14, richtlijn voor de arbocatalogus



AI 14, richtlijn voor de arbocatalogus

Klopt dit, moeten stellingen 

alleen maar worden 

vastgezet bij deze hoogte 

diepte verhouding of geeft 

de NEN-EN 15635 iets 

anders aan.

Arbo catalogus, groothandel in levensmiddelen

• 3.2. Magazijnstellingen

• In ieder distributiecentrum en zelfbedieningsgroothandel worden de 

goederen in het magazijn op stellingen geplaatst. Deze stellingen 

moeten deugdelijk geconstrueerd en geladen worden omdat anders 

het gevaar van omvallen bestaat met alle consequenties van dien.

• Wettelijke basis

In het Arbobesluit worden eisen gesteld aan de stabiliteit van 

gebouwen en gereedschappen. 

• Zie bijlage 1 voor het Arbobesluit art. 3.3 Stabiliteit en stevigheid. 

• In de volgende maatregelen zijn de normen uitgewerkt voor de 

magazijnstellingen



Arbo catalogus, groothandel in levensmiddelen

• Als de hoogte van de stelling groter is dan 2 m en de verhouding tussen 

hoogte en diepte meer dan vier op een bedraagt, dan moet de stelling in 

dwarsrichting deugdelijk aan het gebouw zijn verankerd of aan de

naastgelegen stelling zijn gekoppeld. 

• De maximale stellinglast dient op de stellingen te zijn aangegeven. De 

chauffeur dient deze maximale stellinglasten te kennen.

• Alle leggers dienen te zijn voorzien van borgpennen. Iedere ontbrekende 

of beschadigde borgpen dient direct te worden vervangen.

• Alle stellingen dienen te zijn vastgezet aan de vloer.

• Waar nodig dienen op kwetsbare plaatsen aanrijdbeveiligingen te 

worden geplaatst van minstens 40 cm.

Gaat de PRSES zich hier allemaal aan houden bij zijn/haar 
inspecties ??  Is dit allemaal correct ??

De overheid lijkt te helpen

http://voorkomongevallen.zelfinspectie.nl

Is misschien wel een leuke site van de 

overheid om een begin mee te maken bij 

(interne) inspecties



Dag v/h magazijn 2008, ...9 en ..10

De presentaties van de voorgaande jaren 

geven bij elkaar een goed inzicht waar 

een PRSES allemaal op moet letten/zien.

2008                    2009         en      2010

Palletplaatsing in 

breedte en 
hoogte richting  

NEN-EN 15620



Palletplaatsing in 

diepte richting

NEN-EN 15620

Nu het externe deel

Hoe dit te organiseren?

Het draait allemaal om kennis en u 

wilt, wie er ook als “technical 

competent” persoon bij u komt 

keuren, een objectieve rapportage.             



Hoe dit te bereiken ?

BMWT nieuwsbrief 20-10-2011 

Schadedatabank vergroot professionalisme 
keurmeesters:

Op de Dag van het Magazijn introduceert de BMWT 

officieel haar schadedatabank voor magazijnstellingen. 

Dankzij de gebundelde kennis in deze databank 

kunnen de ‘BMWT-Keur’-inspecteurs nog nauwkeuriger 
bepalen in welke mate het veilig draagvermogen van 

magazijnstellingen vermindert als gevolg van schades 

en of er sprake is van goed- of afkeur.

Objectief en betrouwbaar
De schadedatabank is een web-based tool die de keurmeester zowel on- als offline 
kan raadplegen. Het is een meetlat waarlangs hij nauwkeurig kan bepalen of de 
geconstateerde schade leidt tot afkeur of niet. Het systeem bevat ruim 200 kritische 

situaties waarin schades aan magazijnstellingen voorkomen. Deze bieden zowel 
visueel als rekenkundig uitsluitsel over de ernst van de geconstateerde schade. Het 
betreft hierbij schades aan het complete stellingsysteem zoals liggers, staanders, 
voetplaten, inhaaksystemen en borgconstructies. 

Objectief resultaat
De visuele inhoud van de schadedatabank biedt de keurmeester per situatie en 
schadetype drie verschillende foto’s: één waarop nog sprake is van goedkeur, één 
waarvoor net wel afkeur gegeven wordt en één waarop volledige afkeur van 
toepassing is.

Naast de visuele meetlat herbergt de schadedatabank ook een rekenkundig 
instrument. De keurmeester meet de schade op en brengt de data in het 
rekenmodel. Afhankelijk van de product specifieke eigenschappen zoals wanddikte, 
staalkwaliteit en afmetingen, berekent het systeem de eventuele vermindering van 

het veilige draagvermogen van de stelling. Op deze manier komt de keurmeester 
van de BMWT-Keur tot een geobjectiveerd en professioneel keuringsresultaat. 



www.logistiek.nl
Schadedatabank maakt stellingkeuringen eenduidiger              
Geplaatst: 1 nov 2011 

Auteur: Martin AlthoffMartin Althoff

Website: http://www.logistiek.nl

Brancheorganisatie BMWT gaat met een elektronische schadedatabank het werk voor 

stellingkeurmeesters vergemakkelijken. Deze levert minder papierwerk op en geeft tegelijk 
meer duidelijkheid geven bij twijfelgevallen. Geregistreerde stellingschades in ‘woord en beeld’

kunnen ook lastige discussies met warehousemanagers voorkomen over wat nog veilig is en 

wat niet. 

De stellingkeurmeester wordt regelmatig geconfronteerd met twijfelgevallen. ‘Waar zit die knik, 

hoe ernstig is deze, wat is de limiet? Hetzelfde geldt bij voorbeeld voor een deuk en een losse 
bevestigingsbout of borging; kortom hoe beoordelen andere keurmeesters soortgelijke 

situaties?' 

Eenduidigheid, Om willekeur te voorkomen, moet daar zoveel als mogelijk één lijn worden 

getrokken. De BMWT heeft bij monde van directeur Anton van Loon en sectievoorzitter 
magazijnstellingen Harm de Vries daarom vorig jaar opdracht gegeven om een elektronische 

schadedatabank samen te stellen, waarin alle inspecties en schadegevallen aan stellingen van 

het afgelopen decennium van de bij de BMWT aangesloten keurmeesters zijn verzameld; 

inclusief schadefoto's en de afgewogen criteria voor goed-, dan wel afkeuring. 

Vervolg www.logistiek.nl
Veel expertise:

Deze schadedatabank is nu met structurele bijdragen van aangesloten stellingleveranciers, een 

college van deskundigen, een externe adviseur en andere keurmeesters operationeel. Op basis 

van de specificaties van de stellingfabrikanten kan het keurwerk ook rekenkundig worden 

aangetoond. Daarbij is de databank ook nuttig in het overleg met de verantwoordelijke manager 

van het logistieke bedrijf waar de stellingkeuring plaatsvindt. Tenslotte kan de administratieve 
afhandeling en afmelding nu elektronisch en online gebeuren. Dat werkt sneller, is goedkoper 

en levert minder papierwerk op. 

Afkeurcriteria

Onderzoek van de AI uit 2009 heeft uitgewezen dat de voornaamste overtredingen voor 
22 procent onveilige magazijnstellingen betrof. 

afkeurcriteria gaan onder andere over: 
Knik voorzijde en zijkant staander

Knik frameschoring, 

liggerborging, liggerdoorbuiging en liggervervorming;

de loodstand, vulplaten en vloerverankering;

aanwezigheid en posities van rugafstandstukken.

Roestvorming 



Digitaal keuren

schadedatabank



Palletstelling knik zijkant

Knik zijkant “rood”



Liggers, liggerborging

liggerborging



Liggerborging code “rood”

Inrijstelling, palletafzetgoot



Palletafzetgoot, groen en rood

Bordes palletafzetplaats



palletopzetplaats

Palletopzetplaats, groen en oranje



Palletopzetplaats code “rood”

berekening draagkrachtvermindering



Nieuwe draagkracht berekening

Uitkomst: nieuwe, gereduceerde 

draagkracht van een beschadigd frame

Vervorming liggers, midden/voorzijde



de BMWT keurmeester

• Keurmeester met kennis

• Met extra tool, schadedatabank, voor 

nog objectievere keuring

• Kent alle ins en outs van eigen merk

• Heeft ruim voldoende kennis om 

“vreemde” merken visueel te kunnen 

inspecteren

• Sparringpartner voor stellingen 

gebruiker.

• Adviseur voor PRSES



Einde voor vandaag

Vragen?

Dank voor uw aandacht en inzet


