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2015

Welkom bij de workshop:

Veilig gebruik van 

magazijnstellingen

2015

Veilig gebruik van magazijnstellingen

Hoe plaats ik pallets veilig en verantwoord 

in magazijnstellingen ?

2015

Dit jaar gaat de aandacht 

naar een zo veilig 

mogelijk gebruik van

magazijnstellingen. 

Hoe kan ik pallets zo correct 

mogelijk in pallet- en/of 

inrijstellingen plaatsen, ook 

al voldoen deze wat betreft 

diepte en breedte niet altijd

aan de huidige normen ?
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Wie ben ik ?

Frans Hardus

Trainer voor:

BMWT, training “keurmeester magazijnstellingen”

BMWT, training “veilig werken met magazijnstellingen”

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

Veiligheidsbewustzijn trainingen voor magazijn personeel

Incompany heftruck trainingen

Magazijn inspecties

Ontwikkelen van schadepreventiebeleid

Veilig gebruik van stellingen

Wie kent de normen ??

1) NEN …………..

2) NEN-EN ……..

3) NEN-EN ……..

4) NEN-EN ……..

NEN 5051

Voor stellingen

geleverd voor 

2009 mag deze

norm worden

gebruikt. 

Nieuw geleverde

stellingen vallen

onder de 

NEN-EN15512

NEN-EN15620

NEN-EN 15635
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NEN 5051, palletplaatsing, dia 1 (tot 2009)

NEN-EN 15620

NEN-EN 15620, dia 1a  (vanaf 2009)
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Voorbeeld

75 mm vrije ruimte tussen pallets onderling en pallet en 

palletstelling staander => op te lossen of geen probleem ?

Voorbeeld

75 mm vrije ruimte tussen pallets onderling en pallet en 

palletstelling staander => op te lossen of geen probleem ?

Op te lossen ?

Op te lossen door geen 3 overbloezende pallets te plaatsen 

maar bijv. Slechts 2 (met eventueel een smalle er bij)
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Zo kan het ook

Is dit een goede oplossing ?

Vrije hefhoogte ?

Vrije hefhoogte boven pallet 75 of 100 mm ?  Op te lossen ? 

Bijv. een laag afstapelen of liggers verhangen ??
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Voorbeelden geringe vrije hefruimte

Waarom kan het hier wel ?

Vragen ?

Hoe belangrijk is de liggerindeling in een

palletstelling ?

Wie past de liggerindeling wel eens aan ?

Met welk type heftruck of met welke

hulpmiddelen zou je eventueel tevreden

kunnen zijn met een geringere vrije

Hefhoogte boven een pallet ?



4-10-2015

7

NEN 5051, palletplaatsing dia 2  (tot 2009)

NEN-EN 15620,  2a (vanaf 2009)

Test diepteplaatsing

Op de volgende dia’s is te zien hoe een test wordt 

uitgevoerd om een heftruckchauffeur te laten voelen, 

nadenken wat de beste positie is om een pallet in de 

diepterichting in een stelling te plaatsen.



4-10-2015

8

Goed ? Overstek is hoeveel cm ? 

Beter ? Overstek is hoeveel cm ? 

Best ? Overstek is hoeveel cm ? 
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Vragen ?

Hoe belangrijk is in dit geval de diepte van

de palletstelling ?

Hoe diep lijkt deze palletstelling te zijn?

In welk geval zijn de klossen van de pallet

maximaal ondersteund ?

Oplossingen t.b.v. palletplaatsing diepterichting 

1) Hulppallet gebruik

2) vlonders, roosters en/of gaaslegborden

3) diepteliggers, opliggend of vlak met de liggers

4) Pallets in andere richting plaatsen, breedte richting

5) Andere stellingen aanschaffen/plaatsen

6) ………………………………………………….

7) ………………………………………………….

Gebruik hulppallet, prima toch ?
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Vlonder, na puntbelasting ?

Vlonder, geschikter voor puntbelasting !

Roosters, sterke oplossing ?

Let goed op hoe roosters bevestigd worden en of de 

draagstaven in de diepterichting liggen
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Voorbeeld rooster bevestiging

Voorbeeld rooster, niet gelijkmatig belast

gaaslegborden

Let goed op hoe de belasting van gaaslegborden zal zijn, in 

principe vooral geschikt voor gelijkmatig verdeelde belasting
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Voorbeeld, gaaslegbord na puntbelasting

Diepteliggers, palletondersteuningen

Gelijk met de ligger liggende diepteliggers en opliggende 

diepteliggers

Diepteliggers, palletondersteuningen

opliggende diepteliggers, juiste posities ?
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kan dit beter ?

In ieder geval zorgen voor 3 diepteliggers onder een pallet 

zodat deze altijd onder de klossen wordt ondersteund

Voorbeeld

Voorbeeld
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Pallet breed i.p.v. diep

Voorbeeld, creatief gedrag

Veilige oplossing ??

Voorbeeld, creatief gedrag

Veilige oplossing ??

Veilige oplossing ??
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Voorbeeld, creatief gedrag

Veilige oplossing ??

Voorbeeld, extra palletondersteuning

Veilige oplossing ??

Voorbeeld, creatief gedrag

Veilige oplossing ??
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Inrijd/doorrijd stellingen

Voorbeeld

Voorbeeld
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Vrije hefruimte en juiste plaatsing L-R

Doorbuiging pallet ??

Hulppallets + denk aan risico van verschuiven
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Een controlelijst

Om snel te beantwoorden

Je ziet een dia met een bijbehorende vraag,  

bedenk snel het juiste antwoord
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Maatvoering, welke stellingdiepte ?

Maatvoering, welke stellingdiepte, plaatsingsrichting?

CP 3 pallet

CP 1 t/m CP 9 maatvoering?

Stellingdiepte 

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

Etc. 
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Welke stellingdiepte, plaatsingsrichting??

Pallet 1150 x 800

Maatvoering, welke stellingdiepte ?

Maatvoering ?

1) Europallet, Lengte x breedte

2) Blokpallet, Lengte x breedte

3) CP 1, CP 2 en CP 3 , Lengte x breedte   

4)  ………………………………………………….

5) ………………………………………………….
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Overstek pallet …… mm ??   Volgens normen ??

Overstek pallet …… mm ??   Volgens normen ??

Indien “correct” geplaatst welke stellingdiepte ?
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Indien “correct” geplaatst welke stellingdiepte ?

Overstek pallet …… mm ??   Volgens normen ??

Welke stellingdiepte ?
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Overstek pallet …… mm ??   Volgens normen ??

Waarom pallets diep naar achter plaatsen ??

Hoe om te gaan met kunststofpallets ??   

Oplossen via een RI&E, TRA of LMRA ??
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Hoe om te gaan met wegwerppallets ??   

Ook oplossen via een RI&E, TRA of LMRA ??

Normen zijn er om je “in principe” aan te houden.   

Veel is ook op te lossen via een RI&E, TRA of LMRA ??

kan hetzelfde resultaat ('beschermingsniveau') 
op andere wijze bereikt worden, en kan de 
werkgever dat aantonen, dan mag hij ook op 
andere wijze invulling geven aan de wettelijke 
regels dan de beleidsregels aangeven.

Einde voor vandaag

Vragen?

Dank voor uw aandacht en inzet


