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1  Algemeen 
1.1 Verantwoordelijkheid
De transportondernemer, als eigenaar of houder van het voertuig, en de bestuurder 
van het voertuig zijn beiden verantwoordelijk voor een goede ladingzekering en 
schadevrij transport.
Deze voorschriften beschrijven hoe de lading op een veilige, goede en praktische 
manier vervoerd kan worden. Het is voor de vervoerder toegestaan indien nodig extra 
maatregelen te treffen voor veilig vervoer.

1.2 Toepassing
Deze voorschriften gelden voor alle transporten die geladen worden op het terrein 
van Service Centre Maastricht. Deze voorschriften bevatten niet alle lokale regels met 
betrekking tot toegang tot de magazijnen en gedragsregels. Deze lokale voorschriften 
zullen apart aangeboden worden.

1.3 Inspectie
■	Controle	vindt	plaats	op	basis	van	de	minimum	eisen.
■	Een	controle	kan	overal	op	de	tot	Service	Centre	Maastricht	behorende	terreinen	
 plaatsvinden.
■	Voertuigen	die	niet	voldoen	aan	de	minimum	eisen	zullen	niet	worden	geladen.	Als	
 wordt vastgesteld dat een chauffeur de lading niet heeft gezekerd in 
 overeenstemming met de voorschriften of niet met de juiste vastzetmiddelen, zal 
 het transport worden stopgezet. De controleur beslist of de fout kan worden 
 hersteld. Als de vervoerder niet aan de minimale voorschriften kan voldoen zal de 
 trailer worden gelost en vervolgens zal de vrachtauto leeg het terrein moeten 
	 verlaten.	Eventuele	kosten	hieruit	voortvloeiend	zijn	niet	voor	rekening	van	Service	
 Centre Maastricht.

1.4 Handelswijze chauffeurs
■	Chauffeurs	moeten	op	het	terrein	van	Service	Centre	Maastricht	voldoen	aan	de	
 voorschriften met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.
■	Chauffeurs	moeten	voldoen	aan	de	voorschriften	met	betrekking	tot	veiligheidsregels.
■	Chauffeurs	moeten	aanwijzingen	van	Tata	Steel	personeel	te	allen	tijde	opvolgen.
■	Er	geldt	een	rookverbod	in	alle	bedrijfshallen	en	magazijnen.
■	Eventuele	bijrijders	moeten	een	minimale	leeftijd	hebben	van	18	jaar.
■	Chauffeurs	moeten	zich	verstaanbaar	kunnen	maken	in	één	van	de	volgende	talen:
	 Nederlands	/	Engels	/	Duits	/	Frans

1.4.1. Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Bij aankomst op het terrein zijn chauffeurs verplicht hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) te tonen wanneer daar om gevraagd wordt. Toegang 
tot het Tata Steel terrein zal alleen worden verstrekt als de chauffeur de volgende 
PBM’s in zijn bezit heeft:
■	Veiligheidshelm
■	Veiligheidsschoeisel	met	stalen	neuzen
■	Gehoorbescherming
■	Handschoenen
■	 Lichaamsbedekkende	kleding
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Het is voor de chauffeur (en eventuele bijrijder) verboden zich zonder 
de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zonder begeleiding 
van bevoegd Tata Steel personeel in de magazijnhallen te begeven.



2  Eisen aan Voertuigen
2.1 Introductie
Dit	hoofdstuk	behandelt	de	specifieke	eisen	aan	de	voertuigen.	De	manier	waarop	
deze zijn uitgevoerd is niet voorschreven zolang laden, transport en lossen veilig en 
zonder schade te maken kunnen worden uitgevoerd.
Het voertuig moet dusdanig onderhouden zijn dat er altijd veilig gewerkt kan worden.
De algemene voorzieningen moeten in alle gevallen aanwezig zijn. Wanneer bepaalde 
producten worden getransporteerd kunnen additionele voorzieningen benodigd zijn.

2.2 Algemene voorzieningen

2.2.1. Veiligheidskopschot
Het voertuig moet met een veiligheidskopschot zijn uitgerust tussen cabine en 
laadvloer. Dit dient ter bescherming indien de lading naar voren mocht schuiven.

2.2.2. Laadvloer
■	De	laadvloer	moet	vlak,	ononderbroken	en	goed	onderhouden	zijn.	Wanneer	een	
 goot aanwezig is, moet het mogelijk zijn, deze geheel af te dekken om zo een
 ononderbroken laadvloer te krijgen.
■	Er	mogen	geen	ontbrekende	of	kapotte	planken	zijn	om	de	goot	af	te	dekken.	
 Planken moeten een frame hebben om doorzakken te voorkomen.
■	Er	mag	geen	risico	zijn	dat	de	lading	van	onderaf	nat	wordt.
■	De	laadvloer	moet	droog	en	schoon	zijn	als	de	trailer	komt	laden.

2.2.3. Vastzetpunt
De vastzetpunten moeten in de voertuigconstructie zijn geïntegreerd.
■	Elk	vastzetpunt	moet	geschikt	zijn	om	de	voorgeschreven	spankracht	van	de
 vastzetmiddelen te weerstaan.
■	Er	moeten	genoeg	vastzetpunten	aanwezig	zijn	om	de	lading	vast	te	zetten	volgens	
 de voorgeschreven zekeringmethodes, met een enkel eindstuk (haak) per 
 vastzetpunt. Het aantal vastzetpunten is afhankelijk van de soort lading.

2.2.4. Huif
■	Producten	moeten	zo	afgedekt	worden	dat	ze	droog	blijven.
■	De	huif	moet	inschuifbaar	zijn	zodat	deze	niet	in	de	weg	zit	bij	het	laden.	Indien	de
 huif naar voren moet worden geschoven dient een extra kopschot te worden 
 gecreëerd om vormgesloten te kunnen laden.
■	Trailers	met	een	frame	en	huif	die	moeten	worden	afgebouwd	voor	te	laden	en	weer	
 in elkaar moet worden gezet na het laden, zijn niet toegestaan en worden derhalve 
 niet toegestaan op de terreinen van Service Centre Maastricht.
■	De	huif	moet	zich	minimal	10	cm	boven	de	lading	bevinden.
■	De	huif	mag	geen	scheuren	of	andere	gebreken	hebben	die	zouden	kunnen	leiden	
 tot lekkage.
■	De	trailer	moet	vanaf	de	achterkant,	beide	zijkanten	en	bovenkant	vrij	toegankelijk	
 zijn voor laden en lossen.
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2.3 Additionele voorzieningen

2.3.1 Goot
■	De	zijkanten	van	de	goot	moeten	een	hoek	maken	van	ongeveer	35	graden
■	Een	in	de	goot	geplaatste	rol	moet	minstens	20	mm	vrij	zijn	van	de	bodem	van	de	
 goot.
■	De	afstand	tussen	de	steunpunten	van	de	rol	in	de	goot	moet	minstens	60%	van	de	
 rol diameter bedragen.
■	De	steunpunten	van	de	rol	moeten	duidelijk	lager	liggen	dan	de	bovenrand	van	de	
 goot.
■	Er	moeten	altijd	antislipmatten	gebruikt	worden	tussen	de	goot	en	de	rol.

2.3.2 Beun
Wanneer een horizontale rol moet worden getransporteerd zonder gebruik te maken 
van een goot kan gebruik gemaakt worden vaneen beun. De eisen aan een beun zijn 
als volgt:

■	De	beun	moet	een	stabiele	ondersteuning	bieden	voor	de	rol
■	De	balken	waar	de	rol	op	steunt	dienen	over	de	gehele	breedte	van	de	rol	door	te	
 lopen.
■	Er	moet	een	voorziening	zijn	om	de	afstand	tussen	de	balken	in	beide	richtingen	te	
	 fixeren.
■	De	afstand	tussen	de	steunpunten	van	de	rol	moet	tenminste	60%	bedragen.
■	Een	op	een	beun	geplaatste	rol	moet	tenminste	20	mm	vrij	zijn	van	de	laadvloer.
■	Het	gebruik	van	anti	slip	matten	tussen	de	laadvloer	en	de	beun	is	verplicht.

2.3.3. Steun (Juk, H-juk, balk)
■	Het	gebruik	van	een	steun	is	verplicht	bij	transport	van	rollen	in	de	goot	en	transport	
 van pakketten staal waarbij niet tegen het kopschot geladen kan worden.
■	Het	gebruik	van	een	steun	is	toegestaan	in	combinatie	met	alle	zekeringmethodes	
 voor horizontale rollen en pakketten staal.
■	De	lading	moet	tegen	de	steun	worden	geplaatst,	er	mag	geen	ruimte	tussen	gelaten	
 worden.
■	Beschermend	materiaal	moet	gebruikt	worden	tussen	de	lading	en	de	steun	wanneer	
 de steun is gemaakt van materiaal wat de lading kan beschadigen (bijvoorbeeld 
 staal).

2.3.4. Coil containers
De goot in coil containers moet aan dezelfde eisen voldoen als de goot in een trailer.
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3  Eisen aan Vastzetmiddelen
3.1 Introductie
Dit hoofdstuk beschrijft de eisen aan vastzetmiddelen en de no-go standaard die Tata 
Steel hanteert.

Zekeren,spannen en borgen moeten plaatsvinden voor elke reis,zelfs wanneer deze 
kort is. De spanner borgt dat de lading niet losraakt of schuift tijdens transport. Kapot of 
beschadigd materiaal mag niet worden gebruikt.

Voor vastzetten zijn twee typen vastzetmiddelen toegestaan: kettingen en/of 
spanbanden. Afhankelijk van de zekeringmethode moeten spanbanden of kettingen 
gebruikt worden.

Spanbanden en kettingen moeten met de hand gespannen worden. Het is verboden 
om de spanner te verlengen omdat het de spanner kan beschadigen en tot gevaarlijke 
situaties kan leiden.

Anti slip matten zijn voor alle zekeringmethodes verplicht.

3.2 Spanbanden

3.2.1. Eisen
■	Spanbanden	moeten	aantoonbaar	voldoen	aan	de	EN12195-2	standaard.
■	Spanbanden	moeten	een	aantoonbare	spankracht(lashing	Capacity;LC)	van	
 minstens 2000 daN hebben.
■	Spanbanden	moeten	een	aantoonbare	voorspanning	(Standard	Tension	Force;	STF)	
 van minstens 350 daN hebben.

■	De	kracht	op	de	spanbanden	moet	evenredig	verdeeld	zijn.	Dit	wordt	gerealiseerd	
 door het gebruik van hoekbeschermers.
■	De	spanbanden	moeten	voorzien	zijn	van	een	handbediende	ratelspanner.
■	De	lengte	van	de	spanbanden	moet	voldoende	zijn	voor	de	zekeringmethode.
■	Spanbanden	dienen	voor	elke	reis	visueel	geïnspecteerd	te	worden.
■	Het	eindstuk	van	de	spanband	moet	geschikt	zijn	voor	het	type	vastzetpunt.

3.2.2. No-Go standard
Spanbanden moeten buiten gebruik gesteld worden als ze enige vorm van 
beschadigingen hebben.

Beschadigingen aan spanbanden bestaan uit scheuren, insnijdingen, kerven, knopen 
en breuken in de draagvezels en verbindingsnaden. In het geval van vervormingen 
als gevolg van blootstelling aan hitte of contact met chemische producten wordt de 
spanband buiten gebruik gesteld.

Beschadigingen aan eindstukken en spanelementen bestaan uit vervormingen, 
spleten, tekenen van slijtage en tekenen van corrosie.
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3.3 Kettingen

3.3.1. Eisen
■	Kettingen	moeten	aantoonbaar	voldoen	aan	de	EN12195-3	standaard.
■	Kettingen	moeten	een	aantoonbare	spankracht	van	minstens	3000	daN	hebben.
■	Kettingen	dienen	voor	elke	reis	visueel	geïnspecteerd	te	worden.
■	Het	gebruik	van	klapschakels	is	niet	toegestaan.

3.3.2. No-go standaard
■	Kettingen	moeten	buiten	gebruik	worden	gesteld	als	ze	enige	vorm	van
 beschadigingen hebben.
■	Beschadigingen	aan	kettingen	bestaan	uit	spleten	aan	de	oppervlakte,	verlenging	
	 van	meer	dan	3%,	slijtage	groter	dan	10%	van	de	nominale	diameter,	zichtbare	
 vervormingen.
■	Beschadigingen	aan	tussenstukken	en	spanelementen	bestaan	uit	vervormingen,	
 spleten, tekenen van slijtage en tekenen van corrosie.

3.4 Anti slip matten

3.4.1. Eisen
■	De	anti	slip	matten	moeten	een	wrijvingscoëfficiënt	(m)	van	0.6	of	hoger	hebben.
■	De	anti	slip	matten	moeten	een	dikte	hebben	van	ongeveer	5	mm.

3.4.2 No-go standaard
■	Wanneer	de	anti	slip	mat	breekt	moet	deze	vervangen	worden.
■	Als	de	anti	slip	mat	vies	of	vettig	is	mag	deze	niet	worden	gebruikt.

4  Eisen aan Bijlading
4.1 Typen bijlading
■	Al	het	materiaal	welk	niet	op	het	terrein	van	Service	Centre	Maastricht	geladen	is,	
 wordt gezien als bijlading.
■	Chemicaliën(	giftige,	schadelijke,	irriterende	of	bijtende	producten)	of	explosieve	
 goederen zijn niet toegestaan.
■	Bijlading	moet	volgens	de	Tata	Steel	normen	geladen	en	gezekerd	zijn.
■	Bijlading	mag	de	verpakking	en	Tata	Steel	producten	niet	beschadigen.
■	Bijlading	moet	passen	binnen	de	afmetingen	van	de	trailer.

4.2 Laden en lossen
■	Bijlading	mag	het	laden	bij	Tata	Steel	niet	vertragen.
■	Bijlading	mag	het	lossen	bij	de	klant	niet	vertragen.
■	Het	heeft	de	voorkeur	eerst	Tata	Steel	producten	te	laden	en	vervolgens	bijlading.
■	Bijlading	wordt	door	Tata	Steel	niet	omgezet.
■	Als	bijlading	eerst	wordt	geladen	en	vervolgens	problemen	ontstaan	met	het	laden	bij	
 Tata Steel materiaal, kunnen de kosten niet op Tata Steel verhaald worden.
■	Bijlading	moet	afdoende	en	apart	gezekerd	zijn	met	goedgekeurde	vastzetmiddelen	
 om verschuiven te voorkomen.
■	De	spanbanden	waarmee	Tata	Steel	producten	zijn	vastgezet	mogen	niet	worden	
 losgemaakt of verwijderd om bijlading te kunnen plaatsen.
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5  Staalpakketten
5.1 Introductie
Pakketten staal bestaan in vele verschillende afmetingen vanaf 500 mm tot 24000 
mm met een gewicht tussen 1 en 5 ton. Korte pakketten kunnen door Service 
Centre Maastricht i.v.m. kraanbelading niet tegen het kopschot geplaatst worden. 
De vervoerder zal hier moeten zorgen voor extra voorzieningen om een kopschot te 
creëren en zo veilig vervoer te garanderen.

5.2 Zekeren van pakketten staal

5.2.1. Laden
■	De	pakketten	worden	in	het	midden	van	de	laadvloer	op	balken	geplaatst.	Onder	
 iedere balk moet een anti slip mat gelegd worden..
■	De	pakketten	moeten	worden	verdeeld	geplaatst	over	de	laadvloer,	rekening	
 houdend met de aslastverdeling.
■	De	stapels	worden	tegen	elkaar	geladen,	zodat	er	geen	vrije	ruimte	aanwezig	is.
■	 Indien	niet	tegen	het	kopschot	geladen	kan	worden,	moet	de	vrije	ruimte	door	de	
 transporteur opgevuld worden met steunbalken of andere hulpmiddelen (zie 
 zekeren).

5.2.2. Zekeren
Na het laden moet de chauffeur de lading zekeren ongeacht of de lading licht of 
zwaar is. Het uitgangspunt bij ladingzekering is dat 80 procent van het ladinggewicht 
naar voren en 50 procent van het gewicht naar de zijkanten en naar achteren wordt 
gezekerd.

De minimale eisen voor het zekeren zijn:
■	Elke	stapel	moet	met	minstens	2	spanbanden	neergesjord	worden	(afhankelijk	van	
 afmeting). De spanbanden moeten gelijkmatig verdeeld worden over het pakket.
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■	Elke	spanband	moet	zoveel	mogelijk	aan	vastzetpunten	vastgemaakt	worden.
■	Bij	het	vastzetten	van	lading	met	scherpe	hoeken	moeten	hoekbeschermers	gebruikt	
 worden.
■	Als	er	voor	een	stapel	een	vrije	ruimte	is,	moet	deze	stapel	extra	gezekerd	worden	
	 door	middel	van	kopsjorring.	Een	aan	de	voorzijde	aangebrachte	kopsjorring	zekert	
 echter in voorwaartse richting. De resterende krachten (zijwaarts, naar achteren en 
 evt. nog naar voren) zal de transporteur via een andere weg (b.v. neersjorren) 
 moeten zekeren.

■	Voor	vormsluiten	kunnen	hulpmiddelen	zoals	hoekbeschermers	of	pallets	(zie	
 afbeeldingen) benodigd zijn. De transporteur moet dergelijke zaken bij zich hebben 
 om goed te kunnen zekeren.

6  Horizontale Rollen
6.1 Introductie
Horizontale	rollen	zijn	rollen	met	het	asgat	van	de	rol	in	horizontale	positie.	Er	zijn	
verschillende zekeringmethodes voor het transport van horizontale rollen. De keuze 
van de zekeringmethode hangt af van het gewicht van de rollen die moeten worden 
getransporteerd en de wens hoe de klant de rollen geleverd wil krijgen. Rollen boven 
de 5000 kg moeten te allen tijde in de coilgoot geladen worden. Beneden de 5000 kg 
kan er gekozen worden voor te laden op een beun / pallet of in een coilgoot.

6.2 Coilgoot Zekeringmethode
Horizontale rollen met een gewicht van 5 ton of meer moeten vervoerd worden in een 
coilgoot.

6.2.1 Laden
■	Alle	rollen	moeten	achter	elkaar	worden	geplaatst	waarbij	geen	tussenruimte	bestaat	
 of deze tussenruimte wordt opgevuld.
■	De	voorste	rol	moet	tegen	een	steun	worden	geplaatst.
■	De	rollen	moeten	direct	tegen	de	steun	geplaatst	worden,	er	mag	geen	ruimte	tussen	
 gelaten worden (vormgesloten).
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6.2.2 Zekeren
■	Elke	rol	moet	gezekerd	worden	met	minstens	2	spanbanden	of	kettingen	door	het	
 asgat van de rol
■	De	spanbanden	of	kettingen	moeten	parallel	door	het	asgat	lopen.
■	Om	beschadigingen	aan	de	rol	te	voorkomen	moeten	hoekbeschermers	gebruikt	
 worden tussen de kettingen en de hoeken van de rol.
■	Er	moeten	altijd	anti	slip	matten	geplaatst	worden	tussen	goot	en	coil.

6.3 Slits Zekeringsmethode
Slits kunnen op verschillende manieren geladen worden. Afhankelijk van de klantwens 
kunnen slits zowel met het asgat horizontal als verticaal geladen worden. Slits die met 
het asgat horizontaal geladen moeten worden, worden op dezelfde manier geladen als 
hierboven beschreven bij 6.2. De zekeringsmethode van slits met het asgat verticaal 
wordt hieronder beschreven.

6.3.1 Laden
■	Tussen	de	laadvloer	en	de	pallet	met	slits	moeten	anti	slip	matten	gelegd	worden.	
	 Onder	ieder	drukpunt	van	de	pallet	moet	een	anti	slipmat	gelegd	worden.
■	De	eerste	pallet	moet	tegen	het	kopschot	geladen	worden.
■	 Indien	er	meerdere	lagen	op	elkaar	geladen	worden	moet	tussen	iedere	lag	anti	
 slipmatten gelegd worden.
■	De	pallets	worden	met	de	houten	balken	dwars	op	de	rijrichting	geplaatst.
■	De	pallets	worden	vormgesloten	geladen.	Vrije	ruimte	moet	opgevuld	worden.

6.3.2 Zekeren
■	 Iedere	pallet	moet	vastgezet	worden	met	minstens	1	spanband.
■	De	pallets	moeten	gezekerd	worden	tegen	schuiven	in	voor-,	zij-	en	achterwaartse	
 richting.
■	Spanbanden	moeten	beschermd	worden	met	hoekbeschermers	om	beschadigingen	
 aan de spanbanden te voorkomen.
■	Spanbanden	moeten	aan	beide	zijden	dezelfde	spankracht	hebben.
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