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1. Inleiding 
 

 

Het chauffeurshandboek United Container Transport B.V. is bestemd voor alle externe 

chauffeurs die namens United Container Transport B.V. (UCT) werkzaamheden uitvoeren. 

 

UCT hecht belang aan veilig en gezond werken; dat komt immers de dienstverlening ten 

goede. Uw ervaring en vakbekwaamheid spelen daarbij een belangrijke rol en dragen bij aan 

tevreden klanten; u bent immers ook het visitekaartje van ons bedrijf.  

 

Daarom is het Chauffeurshandboek United Container Transport B.V. opgesteld. Hierin staan 

instructies en voorschriften over veilig en gezond werken.  

 

Iedere chauffeur werkzaam namens UCT ontvangt online via het UCT Dashboard een digitaal 

exemplaar van dit handboek. Zowel de chauffeur als de vervoerder zullen ter goeder trouw dit 

naleven en handhaven. De vervoerder en chauffeur stelt zich op de hoogte van de inhoud en 

handelt, volgens de voorschriften en instructies. Afwijken van dit handboek is niet toegestaan, 

tenzij de directie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Het naleven van afspraken 

zal worden meegewogen in de voortgang van de samenwerking. Op het moment dat er een 

herziend chauffeurshandboek verschijnt valt het tot dan toe geldende handboek. 

 

Dit handboek is op aanvulling van de Charter Overeenkomst die tussen beide partijen is 

gesloten vooraanvang van de werkzaamheden namens UCT.  

 

Indien er nog vragen zijn na het lezen van het chauffeurshandboek, kunt u zich wenden tot 

Laura van Beers. Wij rekenen op uw aller medewerking, zodat onze bedrijfsvoering zich 

positief zal ontwikkelen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie United Container Transport B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

X
William van Beers

Directeur

            

X
Laura van Beers

Algemeen manager
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2. Taak/Functie omschrijving van de chauffeur 
 

2.1 Doel van de functie 

 

Het ophalen, afleveren en vervoeren van diverse typen goederen, zeecontainers, trailers over 

de weg van en naar de havens en de aflever- of ophaalplaatsen.  

 

2.2 Taken en verantwoordelijkheden 

 

- Veilig vervoeren, laden en lossen van zeecontainer(s)/ trailer(s) met/zonder goederen; 

- Verantwoorden van uitgevoerde werkzaamheden aan de planning; 

- Verantwoorden van ritresultaten en verloop transport aan de planning; 

- Planning informeren over bijvoorbeeld vertragingen, ongevallen, schades, 

tekortkomingen van vrachtbrieven/zegels, onjuiste lading, andere laad- en/of 

losadres, voertuigproblemen, onverwachte gezondheidsproblemen e.d.; 

- Het correct beheren van alle relevante documenten; 

- De lading controleren bij in ontvangstneming of leveren; 

- Zorgen dat de correcte documenten aanwezig zijn bij het uitvoeren van transporten in 

opdracht van UCT, zoals aangegeven in 4.3 Documenten; 

- Melden van defecten en schades aan materieel en goederen a.d.h.v. controle 

checklists (zie bijlage); 

- Het registeren en communiceren van alle afwijkingen in de ruimste zin; 

- Verantwoordelijk voor de ondertekening van de geadresseerde vrachtbrieven door de 

ontvanger/afzender van de goederen; 

- Heeft een signaalfunctie voor de planners; 

- Draagt zorg voor het naleven van rij- en rusttijden informatie. En eventueel 

verstrekken van informatie aan planners; 

- Draagt zorg voor schoon en representatief materieel; 

- Heldere communicatie zowel intern als extern; 

- Alle verder voorkomende werkzaamheden afgestemd met zijn/haar werkgever. 

 

2.3 Bevoegdheden 

 

De chauffeur mag zijn/haar werk onderbreken indien naar eigen redelijk oordeel direct gevaar 

voor zichzelf en anderen aanwezigen is of er schade dreigt te ontstaan aan het materieel. 

Indien de chauffeur werkzaam is op locatie i.o.v. UCT bespreekt hij/zij dit met de 

contactpersoon ter plaatse. Leidt dit niet tot het oplossen van de gevaarlijke situatie, dan 

neemt hij/zij contact op met de planning. De planning neemt dan contact op met de 

opdrachtgever. Indien hij/zij werkzaam is op ‘eigen’ locatie meldt de chauffeur de situatie 

terstond bij de werkgever.  

  

2.4 Richtlijn vakbekwaamheid/ C-E rijbewijs 

 

Vanaf 10 september 2009 gelden voor professionele vrachtwagenchauffeurs nieuwe 

vakbekwaamheid regels. De kern van de wijzigingen is een nieuw stelsel van 

basiskwalificatie en periodieke nascholing. De wijzigingen zijn afkomstig uit de Europese 

richtlijn ‘vakbekwaamheid’. Met deze richtlijn (2003/59/EG) wordt gestreefd naar een 

verbetering van de verkeersveiligheid en de veiligheid van de beroepschauffeurs.  

 

 

 

 



 

 

8 United Container Transport B.V. 

2.4.1 Code 95 

 

Chauffeurs krijgen in plaats van het papieren chauffeursdiploma een code 

vakbekwaamheid op het rijbewijs. De code vakbekwaamheid is 5 jaar geldig. 

Verlenging is alleen mogelijk als de beroepschauffeurs in de periode van 5 jaar 35 uur 

aan gecertificeerde nascholingscursussen volgen. Zonder een geldige code mag de 

chauffeur geen beroepsgoederenvervoer verrichten.  

 

De vakbekwaamheid wordt door medewerkers van UCT voor aanvang van de 

werkzaamheden gecontroleerd. 

 

3 Algemene richtlijnen 
 

3.1 Gedrag naar opdrachtgevers en collega’s 

 

Werken voor UCT, betekend werken in een team. Iedere dag opnieuw moeten we de klus met 

elkaar klaren. Goede samenwerking vormt dan ook de basis voor succes en plezier in het 

werk. In een team werken betekend elkaar ondersteunen waar dat nodig is en duidelijk 

communiceren.  

 

Naar zowel de medewerkers van UCT, de opdrachtgever, personeel op locatie en collega’s 

toe wordt een professionele werkhouding verwacht. De belangen van de klant staan immers 

altijd voorop in ons werk. Iedereen staat eenieder klantvriendelijk en beleefd te woord. Het 

contact met de opdrachtgever(s) en beslissingen verloopt via de planning.  

 

Chauffeurs van UCT zullen zich altijd aanpassen aan de huisregels van de opdrachtgever en 

op de af- en ophaallocaties. Deze kunnen afwijken van de huisregels van UCT. 

 

3.2 Alcohol, drugs en medicijn gebruik tijdens werktijd 

 

Het is ten strengste verboden voorafgaand aan of tijdens het werk alcohol of andere 

verdovende middelen te gebruiken. Ook niet als ze door de klant worden aangeboden als gift. 

Na afloop van de werktijd is het ook niet toegestaan deze middelen te gebruiken en/of te 

verhandelen op het bedrijfsterrein. Als uitzondering op het nuttige van alcoholhoudende 

dranken geldt dat op bijzondere gelegenheden, zoals personeelsfeesten/ jubileum, er één glas 

genuttigd mag worden waarbij de hoeveelheid alcohol en het alcoholpercentage ten alle tijden 

onder de wettelijke toegestane promillages blijft, tenzij anders aangegeven. Het is pertinent 

niet toegestaan om, wanneer er meer dan het toegestane promillage is geconsumeerd, je op de 

openbare weg te begeven met een voertuig zijnde o.a. een fiets, brommer, motor of auto. 

 

Indien er medicijnen zijn verkregen op huisartsrecept die je reactiesnelheid ongunstig 

beïnvloeden dien je de planning hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

 

De directie van UCT neemt uitdrukkelijk afstand van haar verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid wanneer er schade, letsel of aansprakelijkheid (van onder andere derden en 

van welke aard dan ook) ontstaat, als men zich niet houdt of heeft gehouden aan 

bovenstaande afspraken. 

 

Voor aanvang van de samenwerking met UCT is iedere medewerker in dienst van of 

werkzaam namens UCT verplicht het “Overeenkomst Alcohol, drugs en medicijngebruik 

externen” te ondertekenen.  
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3.3 Hygiëne en uiterlijke verzorging 

 

UCT streeft naar een professionele uitstraling. Houdt werklocaties, -voorzieningen en de 

wagen (binnen en buitenkant) netjes. Denk ook aan de persoonlijke hygiëne. Het is belangrijk 

dat je er goed verzorgd uitziet. Dit betekent bijvoorbeeld schone en nette kleding. Het dragen 

van openschoeisel en sportkleding is niet toegestaan. Let wel met kleding op de voorschriften 

die op sommige locaties geldt. Gelieve het zichtbaar dragen van piercings en/of tatoeages tot 

een minimum beperken.  

 

3.4 Roken 

 

Roken is schadelijk voor de gezondheid van rokers. Maar ook niet-rokers kunnen hier 

gezondheidsschade door ondervinden. Hiervoor geldt in het gehele bedrijfspand van UCT een 

rookverbod. Op bedrijventerreinen en bij de opdrachtgever mag alleen worden gerookt in de 

daarvoor bestemde ruimtes. Betreft de bedrijfswagen geldt de regel zoals de werkgever heeft 

opgegeven.  

 

Bovenstaande regelgeving is ook van toepassing op het gebruik van elektronische sigaretten 

of soortgelijke apparaten. 

 

3.5 Bedrijfscultuur 

 

UCT wordt gekenmerkt door een informele werksfeer. Problemen zijn er naar ons idee om te 

worden opgelost. Dus blijf er niet mee rondlopen maar maak ze kenbaar, dan zoeken we 

gezamenlijk naar een oplossing. Bij problemen kun je terecht bij de planning indien er geen 

oplossing wordt gevonden bij uw werkgever.  

 

3.6 Integriteit 

 

Vanuit bedrijfsbelangen is iedere medewerker werkzaam namens UCT verplicht de 

“Integriteitsverklaring externen UCT” te ondertekenen welke betrekking heeft op 

onderstaande punten: 

 

3.6.1 Omgangsvorm 

 

UCT vindt een respectvolle omgang tussen medewerkers onderling en met 

contactpersonen op locatie erg belangrijk. Ongewenste omgangsvormen bederven de 

werksfeer en kunnen de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestaties van 

medewerkers beïnvloeden. UCT wil daarom enerzijds ongewenste omgangsvormen 

voorkomen en anderzijds ervoor zorgen dat ongewenste omgangsvormen stoppen en 

herhaling uitblijft.  

 

Om goed te kunnen samenwerking, dien je erop alert te zijn ongewenst gedrag te 

signaleren en te voorkomen. Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere: 

onheuse bejegeningen, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie van uiterlijk, ras, 

leeftijd, religie, nationaliteit, functie, seksuele geaardheid e.d. Indien een vorm van 

ongewenste gedrag wordt gesignaleerd bij collega’s kan dit worden gemeld bij de 

planning. Klachten zullen door UCT serieus worden behandeld. 

 

3.6.2 Seksuele intimidatie 

 

Wij willen een beleid voeren tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie 

(ongewenst gedrag). Met seksuele intimidatie wordt de als ongewenst ervaren seksueel 
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getinte aandacht bedoel, die verbaal (opmerkingen), non-verbaal (gebaren) of fysiek 

(aanrakingen) kan zijn. Let wel: Niet alle seksueel getinte aandacht is seksuele 

intimidatie. We spreken van intimidatie als medewerkers bovenstaande vormen van 

aandacht als negatief ervaren of er last van hebben. Ook als iemand er niets mee bedoeld 

of zich er niet van bewust is dat seksueel getinte aandacht onwelkom is, spreken we van 

seksuele intimidatie.  

 

Ons beleid is gericht op het creëren van een werkomgeving vrij van ongewenste 

intimidatie en ander ongewenst gedrag. Probeer het probleem bespreekbaar te maken. 

Indien dit geen resultaat oplevert kun je de klacht melden bij de planning of uw 

werkgever, die de klacht vervolgens in een persoonlijk gesprek met de medewerker zal 

bespreken. Indien dit geen resultaat oplevert wordt er uiteindelijk beslist of en zo ja, 

welke sancties er worden genomen.  

 

3.6.3 Geheimhouding 

 

Iedere chauffeur verplicht zich zowel tijdens als na beëindiging van de samenwerking, 

tot geheimhouding omtrent alles wat hem omtrent UCT, de opdrachtgever en andere 

relaties van het bedrijf bekend is. Het is ten strengste verboden inlichtingen of gegevens 

over bedrijven mondeling of schriftelijk te verstrekken aan derden.  

 

3.6.4 Nevenwerkzaamheden 

 

De chauffeur mag zonder schriftelijke toestemming van de directie geen werkzaamheden 

verrichten voor derden en onthoudt zich van zaken doen voor eigen rekening met 

materieel van UCT. 

 

3.7 Bedrijfseigendommen 

 

Alle bedrijfseigendommen en gereedschappen, van welke aard dan ook, die aan de chauffeur 

ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van UCT. Deze bedrijfseigendommen 

moeten dan ook bij een eerste verzoek van UCT worden ingeleverd. Alle 

bedrijfseigendommen worden primair voor het werk gebruikt niet voor privédoeleinden. De 

chauffeur zal zorg dragen voor een juist gebruik van de zaken. 

 

Het is niet toegestaan bedrijfseigendommen of gereedschap uit te lenen aan een derden, 

onbeheerd achter te laten in de wagen, bij een opdrachtgever of op andere plaatsen waar het 

risico wordt genomen dat de zaken verdwijnen. Bij diefstal dient de medewerker binnen 24 

uur aangifte te doen bij de politie en telefonisch en schriftelijk per e-mail melding hiervan te 

maken bij de planning. 

 

Bij diefstal van bedrijfseigendommen en gereedschappen door een medewerker volgen 

sancties, welke beëindiging van de samenwerking en aangifte bij de politie als eventueel 

gevolg kunnen hebben. Bij verlies, diefstal, slecht onderhoud of gebruik dat te wijten is aan 

nalatigheid of toedoen van de betreffende chauffeur kan de schade worden ingehouden op de 

uitbetaling van de transporten.  

 

De chauffeur is verplicht de in bruikleen gegeven zaken direct en in goede staat aan UCT te 

retourneren op een door de planning te bepalen tijdstip en plaats. Bij gebreke waarvan de 

chauffeur een direct opeisbare boete verbeurd aan UCT van € 50,00 euro voor iedere dag dat 

de chauffeur niet aan zijn verplichten voldoet met een maximum van € 500,00 euro. Deze 

boete laat onverlet het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.  

 

UCT is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen.  



 

 

11 United Container Transport B.V. 

3.8 Telefoneren 

 

Telefoneren tijdens het rijden is niet toegestaan, tenzij dit handsfree is. Maar probeer actief 

gebruik van de handsfree telefoon tijdens het rijden zoveel mogelijk te beperken. Hetzelfde 

geldt voor privé telefoongesprekken, probeer zoveel mogelijk zakelijk bereikbaar te blijven. 

Communicatie zowel verbaal als non-verbaal dient bij voorkeur veilig in stilstand buiten het 

verkeer plaats te vinden. 

 

3.9 Social media 

 

Social media is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving. UCT vertrouwt erop 

dat haar chauffeurs verantwoord om zullen gaan met social media. Maar het gebruiken van 

social media kan (onbewust) het bedrijfsimago van UCT ook schaden. Daarom verzoeken wij 

geen uitingen te doen betreft of namens UCT. UCT heeft binnen de organisatie een 

woordvoerder die hiervoor zal optreden. 

 

Chauffeurs die in strijd met deze regel handelen, zullen afhankelijk van de ernst van de 

uitlatingen, gedragingen en gevolgen voor UCT daarop worden aangesproken met eventueel 

stoppen van de samenwerking of mogelijke aangifte bij de politie als gevolg. 

 

3.10 Mediabeleid 

 

Contact met de media en pers betreft UCT verloopt altijd via de directie of aangestelde 

woordvoerder. Indien er in de media (negatieve) berichten over UCT worden gelezen dient de 

chauffeur dit te melden. De chauffeur reageert niet inhoudelijk, gaat niet in op stellingen of 

vragen van derden en stuurt deze door naar de directie. Foto-, Film- en geluidsopnames 

maken is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan in het kantoor van 

UCT. 

 

Het is ook niet toegestaan om zonder toestemming foto-, film- en geluidopnames te maken op 

locaties van opdrachtgever of andere privé terreinen. Volg hiervoor de richtlijnen op locatie 

en vraag altijd toestemming en geef de reden aan.  

 

3.11 Sanctiebeleid 

 

Regels en procedures worden afgesproken en vastgelegd om ervoor te zorgen dat alles soepel 

verloopt. Het is dan ook van het grootste belang dat iedereen deze regels opvolgt. Helaas is 

het noodzakelijk om in diverse gevallen maatregelen te nemen en eenieder te wijzen op het 

volgen van de afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in dit sanctiebeleid. Het 

sanctiebeleid geldt voor alle in dit handboek omschreven onderwerpen met betrekking tot het 

functioneren van de chauffeur. 

 

Disciplinaire maatregelen die genomen kunnen worden bij het meerdere malen overtreden 

van de regels zijn: 

- Mondelinge waarschuwing door de planning; 

- Herhaling van de waarschuwing en deze wordt schriftelijk gestuurd naar de 

werkgever van de chauffeur, indien van toepassing,  en directie van UCT; 

- Per direct stoppen van de samenwerking. 
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3.12 Bewijs van goed gedrag 

 

Chauffeurs van UCT dienen in het bezit te zijn van een bewijs van goed gedrag, tenzij anders 

aangegeven. Indien tijdens de samenwerking het bewijs van goed gedrag wordt ingetrokken 

kan dit leiden tot verandering in de werkzaamheden voor UCT.  

 

3.13 Fraude, omkoping en corruptie 

 

Het aannemen van steekpenningen of het op oneerlijke wijze omgaan met contacten en 

(vertrouwelijke) bedrijfsgegevens wordt als ontoelaatbaar gezien. Een dergelijk handelen kan 

een sanctie volgens het sanctiebeleid, met zelfs per direct stoppen van de samenwerking en 

afhankelijk van de ernst mogelijk aangifte bij de politie, tot gevolg hebben.  

 

Ook het opzettelijk vervalsen van documenten, ontregelen van de tachograaf, 

bestuurderskaart, boordcomputer of snelheidsbegrenzer en andere frauduleuze handelingen, 

kan leiden tot per direct stoppen van de samenwerking afhankelijk van de ernst. 

 

Wanneer u zelf wordt geconfronteerd met een frauduleuze handeling van derden, corruptie 

en/of omkoping dient u hiervan melding te maken bij de planning of directie. 

 

Binnen UCT hebben wij een Anti-corruptie en omkopingsbeleid opgesteld om ervoor te 

zorgen dat iedereen binnen en namens onze organisatie duidelijk is hoe wij ervoor kunnen 

zorgen dat wij onze activiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland, op geen enkele 

manier in verband kunnen worden gebracht met corruptie. Wij hanteren dan ook een nul-

tolerantiebeleid op het gebied van fraude, corruptie en omkoping.  

 

Het “Anti-corruptie en omkopingsbeleid externen” is te vinden in de bijlage.  

 

3.14 Geschenken en giften 

 

Het is een prima manier om iemand doormiddel van een geschenk of gift te bedanken voor 

hun inzet op een laad-, losadres, terminal, depot e.d. Maar er dreigen hierin ook gevragen, die 

wij graag willen vermijden. Hiervoor hebben wij dit onder andere vastgelegd in het Anti-

corruptie en omkopingsbeleid UCT, onderstaand de uitgangsregels: 

 

- Een medewerker mag van een klant incidenteel een geschenk of gift aannemen mits 

deze sociaal gepast zijn en met een maximale waarde tot € 5,00 per jaar. 

- Het aannemen van geld of cheques is verboden; 

- Een geschenk of gift ontvangen op een privéadres is niet toegestaan; 

- Er worden geen diensten ontvangen van derden; 

- Het aanvaarden van geschenken, uitnodigingen en aanbiedingen mogen de positie 

van de chauffeur of die van de organisatie niet (schijn) beïnvloeden; 

- Er mag geen geschenk of gift worden aangenomen van bedrijven of personen 

waarmee geen zakelijke relatie bestaat; 

- Indien er een geschenk of gift wordt ontvangen dient dit aan te worden gegeven bij 

de planning met reden. 

 

Uitnodigingen voor evenementen, reizen e.d. zijn ook opgenomen in het Anti-corruptie en 

omkopingsbeleid UCT te vinden in de bijlage.  

 

Bij eventuele overtredingen van bovenstaande regels kan er gehandeld worden volgens het 

sanctiebeleid, met een officiële waarschuwing tot gevolg.  
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3.15 Boete 

 

Bij overtreding van het in artikel 3.6.3, 3.6.4, 3.13, 3.14 bepaalde, verbeurt de chauffeur, in 

afwijking van het in artikel 7:650 lid 3, lid 4 en lid 5 Burgerlijk Werkboek bepaalde, aan de 

directie een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per overtreding, 

vermeerderd met € 200,00 (tweehonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, 

onverminderd het recht van de directie om in plaats van de boete volledige schadevergoeding 

te vorderen. 

 

4 Algemene bedrijfsregels 
 

De algemene bedrijfsregels dienen bij alle werkzaamheden opgevolgd te worden. Daarbij geldt dat 

de lokale voorschriften op het terrein van de locatie/opdrachtgever van kracht zijn. 

 

4.1 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) bij VCA 

 

Bij uw dagelijkse werkzaamheden zijn er veel gevaren en risico’s die ongevallen en 

incidenten kunnen veroorzaken. De meeste van deze risico’s worden weggenomen of 

beheerst door het toepassen van werkinstructies en (veiligheids-)procedures. Toch zijn er 

situaties waarin er gevaren optreden, die bijvoorbeeld in de voorbereiding over het hoofd zijn 

gezien of om een andere reden op de werkplek aanwezig zijn. Door gevaren kunnen wij 

alsnog herkennen en dan de juiste maatregelen nemen door de zogenaamde Laatste Minuut 

Risico Analyse (LMRA) te doen. Een LMRA is dus een proactief hulpmiddel om incidenten 

te voorkomen. 

 

Een LMRA bestaat uit 3 stappen: 

- Beoordelen gevaren: het identificeren van potentiele gevaren, die ondanks alles nog 

op de werkplek aanwezig kunnen zijn. Wat is de mogelijkheid, dat u wordt 

blootgesteld aan deze gevaren. Stel voor uzelf vast of de anderen zich ook bewust 

zijn van de mogelijke gevaren. Begin niet met het werk, als de risico’s naar uw 

oordeel niet aanvaardbaar zijn! 

- Maatregelen: bepalen van maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te elimineren 

of aanvaardbaar te maken. 

- Actie: het nemen van actie voor een veilige uitvoering. U voert de benodigde 

beheersmaatregelen uit om de gevaren te elimineren of te beheersen en u vraagt om 

hulp, indien nodig.  

 

Doe een LMRA altijd! Het is voor uw eigen veiligheid en die van uw collega’s.  
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4.2 Inspectie materieel 

 

Dagelijks dient er voor het eerste vertrek en het afsluiten van de dag een algemene inspectie 

aan het materieel te worden uitgevoerd. Ter ondersteuning hebben wij verschillende inspectie 

checklist als hulpmiddel opgesteld. De aspecten van de checklist dienen gecontroleerd te 

worden bij elke controle. Indien er schade is geconstateerd aan materieel in bruikleen van 

UCT dient dit direct te worden gemeld via het schade formulier in het online UCT 

Dashboard. De medewerker zal hierna een bevestigingsmail van de schade ontvangen. 

 

U bent zelf verantwoordelijk voor een representatief voertuig. Het materiaal dient steeds in 

goede staat van onderhoud te verkeren, technische keuringen moeten op tijd worden 

uitgevoerd. 

 

Bij het overdragen of overnemen van transportmaterieel of hulpmaterieel dient men, alvorens 

dit materieel in gebruik te nemen dit grondig te controleren op technische staat en/of 

volledigheid. Hiervoor hebben wij als hulpmiddel ook een checklist opgesteld. Indien er 

gebreken worden geconstateerd dient dit ook via het schade formulier in het online UCT 

Dashboard te worden gemeld samen met de foto’s van de gebreken. De medewerker zal 

hierna een bevestigingsmail van de gebreken ontvangen.  

 

4.3 Documenten 

 

De chauffeur is verantwoordelijk voor een complete documentenmap. Iedere chauffeur heeft 

de volgende documenten altijd bij zich (in de cabine): 

 

4.3.1 Persoonlijke documenten 

 

- Rijbewijs C-E + code 95; 

- Paspoort of Europese identiteitskaart; 

- Bestuurderskaart; 

- Cargocard; 

- Verklaring van dienstbetrekking; 

- Alfapass (indien van toepassing); 

- ADR-certificaat (indien van toepassing); 

- Eventueel certificaat van ‘verplichte’ opleidingen (indien van toepassing); 

- A1/certificate of coverage. (Europees formulier bewijs van sociale verzekering); 

- Eventueel bewijsdocumenten betaling minimumloon (indien van toepassing).  

 

4.3.2 Voertuigdocumenten 

 

- Kentekenbewijs voertuig + oplegger; 

- Groene kaart (verzekeringsplicht) 

- Apk-keuring rapport; 

- Geldig keuringsdocument van alle aanvullende hulpmiddelen; 

- Officiële kopie NIWO-vergunning; 

- Eurovergunning 

- Tankpas (of geld voor te tanken); 

- Europees schadeformulier; 

- VIHB-certificaat (indien van toepassing); 

- ADR-kaart (indien van toepassing); 

- CEMT-vergunning (indien van toepassing); 

- Ritmachtiging (indien van toepassing) 

- Ontheffing (indien van toepassing); 
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- TIR-certificaat (indien van toepassing). 

4.3.3 Ladingdocumenten 

 

- Ritinstructie/ opdracht (via e-mail, APP of hard copy); 

- Vrachtbrief ingevuld; 

- Aanvullende opdracht gerelateerde documenten (indien van toepassing); 

- Douanedocumenten (indien van toepassing); 

- ED (Enig Document, indien van toepassing); 

- TIR (indien van toepassing); 

- Certificaten (indien van toepassing) 

 

Bekijk voor internationale transporten altijd de website van Transport en Logistiek Nederland 

(TLN) welke benodigde documenten per land nodig zijn.  

 

4.3.4 Algemeen 

 

De wettelijke voorgeschreven documenten, formulieren en overige gegevensdragers 

dienen duidelijk en nauwkeurig te worden ingevuld en met zorg te worden behandeld.  

 

De chauffeur moet altijd zorgen dat zijn persoonlijke en voertuig documenten geldig 

zijn. Ook betreft geldigheid van vergunningen en certificaten zijn de chauffeur en 

zijn/haar werkgever zelf verantwoordelijk. Alle documenten moeten als een goede 

huisvader beheerd worden. Eventueel kunnen van de planning aanvullende instructies 

verkregen worden.  

 

4.4 Voertuig en andere technische uitrustingen 

 

Voor iedere opdracht dient een motorvoertuig te worden aangeboden die geschikt is voor het 

opgegeven transport. Het voertuig dient te zijn uitgerust met alle benodigde verplichte 

technische uitrustingen. 

 

Elk vast materieel dient op verzoek en in overleg na drie maanden in reclame t.b.v. UCT te 

worden voorzien. Het materieel wordt met toestemming van UCT voorzien van reclame door 

de aangewezen reclamespecialist. De kosten hiervoor zijn van rekening van UCT. Indien de 

vervoerder zonder samenspraak de samenwerking of het materieel binnen een jaar uit dienst 

van UCT haalt zullen de kosten gedeeltelijk voor rekening van de vervoerder komen.  
 

4.5 Aan- en afkoppelen chassis of trailer 

 

Bij het aan- en afkoppelen van een chassis of trailer dient altijd te worden gecontroleerd op 

schade, hiervoor is de checklist chassis als hulpmiddel opgesteld. Indien er schade wordt 

geconstateerd bij het aan- en afkoppelen i.o.v. UCT dient het de schade samen met de foto’s 

via het schade formulier in het online UCT Dashboard te worden gemeld. De medewerker zal 

hierna een bevestigingsmail van de schade ontvangen. Idem voor trailers. 

 

Ten allen tijden dient er na het aankoppelen het chassis- of trailernummer telefonisch te 

worden doorgegeven aan de planning.  
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4.6 Gevaarlijke goederen 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is er een Handboek gevaarlijke stoffen opgemaakt 

met hierin alle richtlijnen waaraan het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Dit 

handboek is opgemaakt aan de hand van de brongegevens van De Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT). Het ADR is bindend in de gehele Europese Unie deze is internationaal 

vastgesteld.  

 

Gevaarlijke stoffen mogen alleen vervoerd worden door een chauffeur met een geldig ADR-

certificaat. De planning geeft vooraf altijd instructie dat gevaarlijke stoffen worden 

aangeboden. Worden gevaarlijke stoffen aangeboden zonder voorinformatie van de planning, 

dan moeten deze goederen in eerste instantie geweigerd worden en direct contact op worden 

genomen met de planning. De planning zal dan contact opnemen met de opdrachtgever hoe te 

handelen.  

 

Bij het hanteren van gevaarlijke stoffen: 

- Volg de aanwijzingen van de afzender – geadresseerde; 

- Controleer of de etikettering in orde is; 

- Goederen niet in orde is niet laden; 

- Neem alle documenten door en zorg dat alle documenten compleet zijn; 

- Zorg dat de uiterlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld borden of stickers, aanwezig 

zijn bij het transport.  

 

Indien iets niet in orde is neem dan contact op met de planning, welke in overleg met de 

opdrachtgever hoe verder te handelen.  

 

In het Handboek gevaarlijke stoffen UCT is de uitrusting waaraan voldoen moet worden bij 

het uitvoeren van transporten met gevaarlijke stoffen opgenomen.  Iedere vervoerder 

werkzaam in gevaarlijke stoffen over de weg moet een veiligheidsadviseur benoemen. De 

taken van de veiligheidsadviseur zijn ook opgenomen in het handboek.  

 

Bij eventuele lekkage dient de chauffeur ervoor te zorgen dat ADR-stoffen niet in het milieu 

(op straat) terecht kunnen komen. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een 

bezem, absorptiekorrels, noodverpakkingsmateriaal e.d. Denk hierbij, afhankelijk van de aard 

van de stof, aan uw eigen veiligheid door gebruik te maken van de in het ADR-pakket 

aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Bij bepaalde stoffen, zie gevarenkaart, kunt u afhankelijk van de gevarenklassen beter direct 

telefonische hulp van buitenaf inroepen.  

 

Bij een eventueel ongeval moet u aan het bevoegde gezag (politie, brandweer, berger e.d.) 

direct doorgeven waar de gevaarlijke lading uit bestaat, doormiddel van gevarenkaart en 

vrachtbrief. Zorg altijd voor uw eigen en andermans veiligheid! Stel uw werkgever en de 

planning in kennis van een ongeval met gevaarlijke lading zodra de situatie veilig is.  

 

Voor het transport van Limited Quantities hoeft u niet in het bezit te zijn van een ADR-

certificaat, maar moet u wel een bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen hebben gekregen 

volgens ADR 1.3. Bij staande houding kan ILT een kopie certificaat opvragen, deze hoeft u 

niet bij zich te hebben.  
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4.7 Route 

 

De chauffeur neemt de meest voorliggende route richting de eindbestemming. Indien van de 

route wordt afgeweken, dient altijd de planning hiervan op de hoogte te worden gesteld. 

 

4.8 Vrachtbrief 

 

Voor iedere rit, vol of leeg, dient een UCT-vrachtbrief te worden opgemaakt. Deze zijn te 

verkrijgen op het kantoor van UCT. De vrachtbrief dient altijd volledig te zijn ingevuld, zoals 

in het Voorbeeld UCT-vrachtbrief te zien, en te zijn ondertekend door alle partijen. Bij 

schades en/of tekortkomingen dient dit altijd te worden vermeld op de vrachtbrief. 

 

Let op! vrachtbrieven dienen minimaal zeven jaar te worden bewaard. De chauffeur dient hier 

zelf of zijn/haar werkgever zorg voor te dragen.  

 

4.9 Contact met de planning 

 

In de volgende gevallen wordt je geacht contact op te nemen met de planning tijdens 

kantoortijd: 

- Vertraging door pech, weersomstandigheden, file en onvoorziene omstandigheden; 

- Ernstige overschrijding van de wettelijke bepalingen betreffende de belading (over 

belading, uitstekende belading, gewichten e.d.), rij- en rusttijden e.d. 

- Bij schade aan de goederen ontstaan bij het laden en/of lossen; 

- Bij te veel of verkeerde lading (vergelijk opdracht); 

- Bij diefstal of een ongeval; 

- Het niet aanwezig zijn van de juiste documenten. 

 

Het kantoor is 24/7 bereikbaar op +31 (0)88 828 00 00, buiten kantoortijd gelieve alleen te 

bellen in gevallen met spoed via de doorschakeling. Gelieve niet te bellen op persoonlijke 

nummers tenzij het noodgevallen betreft. 

 

4.10 Onderhoud en reparaties voertuig 

 

Indien er onderweg een mankement aan de auto of oplegger is, neem dan eerst contact op met 

de werkgever. Hetzelfde geldt als de wagen voor een reparatie of onderhoud naar een garage 

moet. Indien er een afspraak is gemaakt voor onderhoud en reparaties dient dit te worden 

doorgegeven aan de planning. Gelieve dit zoveel mogelijk aan het begin of eind van de dag in 

te planning, anders zijn wij genoodzaakt de wagen die dag niet in te delen. Grote schades 

en/of tekortkomingen die invloed hebben op de uitvoer van het transport, dienen direct 

gemeld te worden aan de planning.  

 

4.11 Reiniging van het materiaal 

 

Het wagenpark wat voor UCT rijdt ziet er verzorgt en netjes uit, dit willen we graag zo 

houden en dat lukt alleen met de medewerking van de chauffeur(s). Voor het schoonhouden 

van de wagen is de chauffeur zelf verantwoordelijk en dient te gebeuren op eigen initiatief en 

voor eigen rekening. Graag wel overleggen of dit uitkomt tijdens de werkzaamheden met de 

planning. 
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4.12 Tanken 

 

Tanken is voor eigen rekening, stem dus eventueel met de werkgever de afspraken hierover 

af. Gelieve zorg te dragen dat elke dag met een volle tank de transporten begint, zodat we niet 

onnodig tijd verliezen tijdens het uitvoeren van de opdracht(en). 

 

4.12.1 Brandstofverbruik 

 

Chauffeurs die namens UCT rijden zullen er alles aan doen om zuiniger te rijden, ook 

bedoeld om het brandstofverbruik te verlagen. Onderstaand tips: 

 

- Laat bij een koude motor deze langzaam warm worden, doe rustig aan; 

- Zorg ervoor dat de motor van het voertuig pas wordt gestart als iedereen klaar is om 

weg te rijden. Stationair draaien betekend onnodig brandstofverbruik; 

- Probeer zo efficiënt en milieuvriendelijk te rijden; 

- Rij in de juiste versnelling. Een te hoog toerental zorgt voor een hoger verbruik, maar 

een te laag toerental ook; 

- Houdt het brandstofverbruik bij en probeer waar nodig te besparen; 

- Let op het rijgedrag, anticiperen en remmen, aanpassen van de snelheid, gebruik van 

motor en versnellingen, stilstand, uitrollen in de verstellen; 

- Gebruik de Cruise Control, indien dit mogelijk is; 

- Laat elektrische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de achteruitverwarming of 

stoelverwarming niet onnodig aan staan, dit levert extra verbruik op; 

- Controleer regelmatig de banden en bandenspanning; 

- Onderhoud de auto goed. Controleer remblokken, koelsystemen en motorolie 

regelmatig. Elk afzonderlijke component speelt een rol in het lage brandstofverbruik 

van de truck en de totale prestatie.  

 

4.13 Grensoverschrijdend transport 

 

In het geval dat u grensoverschrijdend vervoer doet, gelieve de volgende regels te hanteren: 

 

- Leef het rij- en rusttijden besluit voor het vervoer van het betreffende land exact na. 

Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact op met uw werkgever. Indien het 

invloed heeft op de planning neem dan contact op met de planning; 

- Indien er wachttijden en/of vertragingen ontstaan door het verkeer en/of 

weersomstandigheden neem dan contact op met de planning; 

- Wees attent op bijzondere omstandigheden en verlaat bij dreiging nooit uw wagen 

maar neem zo spoedig mogelijk contact op met eventuele hulpdiensten en uw 

werkgever; 

- Gelieve te zorgen dat alle eventuele certificaten, vergunningen, tolkasten e.d. in orde 

zijn voor dat u het betreffende land betreedt; 

- Voor overnachtingen dient u contact te houden met uw werkgeer waar te overnachten 

i.v.m. (bewaakte)parkeerplaatsen. Wel dient de container altijd veilig te worden 

neergezet onder de voorwaardes zoals benoemd in 12.1 Diefstalbeveiliging.  

 

4.14 Boetes en verkeersovertredingen 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarvoor er boetes worden uitgegeven. Verkeersboetes 

die bij UCT binnenkomen zijn voor rekening van de chauffeur en zullen verrekend worden. 

Gelieve altijd netjes te gedragen in het verkeer en rekening te houden dat u met reclame en in 

naam van UCT rijdt.  
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5. Organisatie van het vervoer 
 

De planning brengt de chauffeur via de mobiele applicatie (App) of via de e-mail op de hoogte van 

de transport opdracht(en). Aanleveringsdatum, -tijden alsook afleveringsplaatsen worden door de 

opdrachtgever bepaald, het is niet toegestaan hier zelf zonder toestemming wijzigingen in te 

maken. Het exacte laadgewicht van de goederen kan niet vooraf bepaald worden, hierin wordt een 

schattig gemaakt. Abnormale afwijkingen dienen direct gemeld te worden aan de planning.  

Abnormale gewichten, volumes en/of afmetingen worden zoveel mogelijk voor aanvang van het 

transport gemeld. 

 

De planning wordt aangestuurd vanuit Rotterdam, Bunschotenweg 200, 3089 KC. De planning is 

verantwoordelijk voor de goede verloop van het vervoer. De afdeling is uitsluitend bereikbaar via 

tel. +31 (0)88 828 0000 (24/7). Buiten kantoortijd gelieve alleen te bellen in gevallen met spoed 

via de doorschakeling. Gelieve niet te bellen op persoonlijke nummers tenzij het noodgevallen 

betreft. 

 

5.1 APP 

 

UCT werkt met een mobiele applicatie (APP). Iedere chauffeur dient deze APP te gebruiken, 

dit is noodzakelijk voor het verwerken van de gegevens en eventuele verwerking van kosten. 

Voor het gebruik van de APP is een gebruiksaanwijzing bijgevoegd. De inloggegevens zijn 

strikt persoonlijk per vervoerder en is vergrendeld met een wachtwoord.  

 

6. De Chauffeur 
 

6.1 Persoonlijke gegevens 

 

De chauffeur is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens, standplaats, kenteken, 

telefoonnummer(s) en e-mail zoals die bij UCT bekend zijn. Eventuele wijzigingen in 

persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk door te worden gegeven aan de planning. 

Eventuele (wacht)kosten die ontstaan door de niet juiste gegevens zullen niet vergoed worden 

of worden doorberekend. 

 

Opdrachten namens UCT mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel en 

met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EER of 

Zwitserland. De chauffeur dient de Nederlandse en/of Engelse taal machtig te zijn.  

 

6.2 Vakantie/ snipperdagen 

 

De aanvraag van vakantie en/of snipperdagen gaat altijd via de werkgever. Na akkoord van 

de werkgever dient UCT te worden geïnformeerd via het verlof aanvraag formulier in het 

online UCT Dashboard. De medewerker zal hierna een bevestigingsmail van de aanvraag 

ontvangen. Telefonische aanvragen of per e-mail zullen niet meer in behandeling worden 

genomen.  

 

6.3 Schades 

 

Schades dienen a.d.h.v. een afgetekende checklist direct te worden gemeld via het schade 

formulier in het online UCT Dashboard incl. foto’s. Regelmatig veroorzaken van schade 

en/of het niet melden hiervan kan tot beëindiging van de samenwerking leiden.  
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6.4 Meenemen van derden 

 

Het is de chauffeur verboden andere personen en/of dieren te laten meerijden, dit geldt dus 

ook voor familieleden of collega’s. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is van de 

planning voor het inwerken van een nieuwe chauffeur.  

 

7. Algemene gedragsregels 
 

7.1 Werkweigering 

  

Bij werkweigering, zonder grondige reden, volgt direct beëindiging van de samenwerking. 

 

7.2 Basisregels algemeen 

 

- Voorkom gevaar of hinder voor anderen; 

- Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt, ook als je maar even uitstapt; 

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals in 8.2 Persoonlijke 

beschermingsmiddelen, daar waar voorgeschreven, onderhoud ze op de juiste wijze. En 

zorg dat deze altijd op de wagen aanwezig zijn; 

- Gebruik en onderhoud gereedschappen en hulpmiddelen op de juiste wijzen; 

- Rook, eet en drink uitsluitend op plaatsen waar dit is toegestaan; 

- Ruim bedrijfsafval op in de daartoe bestemde bakken of vaten. 

 

7.3 Aanvullende basisregels bij het laad- en/of losadres, terminals, depots e.d. 

 

- Houdt het lokale verkeersplan aan; 

- Houdt aan de aangebrachte signalering ter plekke; 

- Kom niet op plaatsen waar u niet hoeft te zien; 

- Bedien geen transportmiddelen, hefwerktuigen e.d. van de opdrachtgever, tenzij u daartoe 

bevoegd bent en u hiertoe opdracht heeft gekregen. Let wel op dit is op eigen risico! 

- Werk alleen met (hand)gereedschappen uit eigen kist of verkregen van de opdrachtgever; 

- Plaats materialen en materieel niet zodanig dat paden, nooduitgangen, vluchtwegen, 

toegang tot schakelkasten/ruimten, afsluiters e.d. worden versperd; 

- Meld gevaarlijke situaties bij uw contactpersoon op locatie en zoek samen naar een 

oplossing. Als u er samen niet uit komt meldt dit dan bij de planning; 

- Laad geen afval achter op locatie, ruim het op in de daarvoor bestemde bakken of vaten of 

neem het mee; 

- Besef dat u te gast bent en volg de richtlijnen op locatie op. 

 

7.4 Verkeersgedrag, rijsnelheid en rijstijl 

 

- Verkeersveiligheid staat altijd op de eerste plaats. Bedenk welke verantwoordelijkheid u 

hierin heeft; 

- Bedenk, en houdt u zich steeds voorogen, hoe groot de massa van een vrachtwagen of 

combinatie is en welke remweg en manoeuvreerruimte u nodig heeft; 

- Verspil geen brandstof door onverstandig rijgedrag (gas-/remgebruik). Bedenk dat de 

schadestatistieken uitwijzen dat de meest voorkomende oorzaken van ongevallen en 

schade zijn: 

- Onvoldoende afstand; 

- Achteruitrijden/ manoeuvreren; 

- Rechts afslaan (dode hoek). 
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- Houdt u aan de geldende maximumsnelheden; 

- Rij defensief; 

- Stel u spiegels regelmatig af (op diverse parkeergelegenheden bij wegrestaurants in 

Nederland zijn spiegel afstelplaatsen voor dit doel beschikbaar); 

- Pas u snelheid aan de actuele verkeers- en weerssituatie (verkeersinformatie) aan; 

- Stop bij mist, slecht zichtomstandigheden en gladheid indien u dat nodig vindt. Het 

vervoer van gevaarlijke stoffen is bij sommige omstandigheden verboden volg hiervoor de 

wetgeving; 

- Zorg dat u uitgerust de weg op gaat. Bij eventuele vermoeidheid wat effect heeft op het 

rijgedrag neem dan u nodige rust onderweg en laat dit weten aan de planning. 

 

7.5 Transport 

 

7.5.1 Aanvang transport 

 

Voordat met het transport wordt begonnen, moeten de volgende punten in acht worden 

genomen: 

 

- Geen over belading en/of aslasten overschrijding; 

- Voorgeschreven rij- en rusttijden dienen te worden aangehouden; 

- Controleren of de juiste identificatieborden worden gevoerd (indien van toepassing); 

- Controleer of de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn; 

- Controleer op geen zichtbare lekkages; 

- Controleer op geen losliggende materialen; 

- Controleer op geen restproducten aan de buitenzijde van het voertuig of container; 

- Controleer indien laden bij het uithalen de status van de container op eventueel 

schoon, droog, reukloos (sdr), geschiktheid van de laadvloer, eventuele 

bevestigingspunten en ladingszekerheidsmiddelen. 

 

7.5.2 Parkeren onderweg 

 

Voertuigen met een lege of volle container moeten altijd veilig worden geparkeerd tegen 

diefstal en vandalisme. Volle containers dienen altijd op een, onder toezicht beveiligde 

parkeerplaats worden geparkeerd tegen een zogenoemde blinden muur met een gecertificeerd 

containerslot, zoals gespecificeerd in artikel 12.4 Mechanische beveiliging. Indien dergelijke 

mogelijkheden niet beschikbaar zijn dient de chauffeur contact op te nemen met de planning.   

 

7.6 Laden en lossen 

 

7.6.1 Aan- en afmelden 

 

Bij aankomst en bij vertrek op de laad- of loslocatie dient u zich altijd te melden bij de 

balie en/of contactpersoon op locatie, met eventueel de opgedragen referentie. Bij 

aankomst dient u altijd te vragen om de op de locatie geldende veiligheidsvoorschriften, 

instructies en geldende geboden en verboden. Indien u voor het eerst op locatie komt dan 

dient u dit ook kenbaar te maken.  

 

7.6.2 Ingangscontrole 

 

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitsbewijs of 

rijbewijs. Het komt zelfs voor dat het originele document bij wijze van onderpand 

gedurende uw bedrijfsbezoek wordt ingehouden, geef dit document nooit af maar vraag 

om een kopie te maken. Indien dit gebeurt tracht dan op deze kopie te melden: 
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- Dat het een kopie betreft; 

- Voor welk bedrijf het bestemd is; 

- De datum; 

- Probeer eventueel zoveel mogelijk als het BSN-nummer te verbergen. 

 

U kunt eventueel gebruik maken van de App “KopieID” van het Ministerie van 

Binnenlandse zaken voor een kopie van uw identiteitsbewijs.  

 

7.6.3 Geldende voorschriften 

 

U dient de lokaal geldende voorschriften over veiligheid/ hygiëne strikt op te volgen. 

Met name genoemd het dragen van PBM’s, parkeerinstructies, te rijden route, gebruik 

telefoon, snelheid en roken e.d. 

 

7.6.4 Manoeuvreren 

 

Indien er nauwkeurig moet worden gemanoeuvreerd dient u om assistentie te vragen. 

 

7.6.5 Laden 

 

- Pas na toestemming van locatie zet u wagen op de toegewezen locatie; 

- Controleer op aanwezigheid van de veiligheidsvoorzieningen op locatie; 

- Controleer op het gereed zijn van de container voor het ontvangen van de 

lading; 

- Identificeer van het product(en). Klopt het laadreferentie, product(en), gewicht, 

colli(s), goed verpakt e.d. met de opgegeven instructie; 

- Indien de container geladen is dient voor het sluiten te worden gecontroleerd op 

hoe de container is geladen (schades, onregelmatigheden e.d.) en colli. Indien dit 

niet kan dient dit genoteerd te worden op de vrachtbrief met reden; 

- Bij gedeeltelijke lading controleer of de lading compleet is en voldoende 

gestuwd; 

- De wagen dient alleen met toestemming van een bevoegd persoon op locatie van 

het dok te worden afgehaald; 

- Zodra de container is geladen dient er gecontroleerd te worden op zegelnummer. 

Indien deze niet wordt aangebracht dient een UCT-zegel te worden gebruikt en 

dit te melden aan de planning. Controleer dit a.u.b. goed, zodra zegelnummer 

onjuist is, is UCT genoodzaakt kosten door te belasten; 

- Schrijf alle onregelmatigheden, zoals schades/ afwijkingen e.d., duidelijk op de 

vrachtbrief; 

- Alle benodigde documenten en overige zaken dienen correct en volledig worden 

ingevuld en afgetekend door een bevoegd persoon.  

 

Het ladende personeel moet controleren of de lading voldoende is gezekerd. De lading 

mag onder normale vervoersomstandigheden niet kunnen schuiven. Dus ook niet bij een 

noodstop, uitwijkmanoeuvre of slecht wegdek. Als de ladingzekering naar de chauffeurs 

mening niet voldoet mag hij/zij niet vertrekken, neem dan contact op met de 

contactpersoon op locatie of de planning.  

 

Zonder duidelijke instructie van de planning is het verboden anderen voor te laten gaan 

of zelf voor te gaan met laden. Indien de locatie hier toestemming voor geeft neem dan 

contact op met de planning.  
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7.6.6 Lossen 

 

- Pas na toestemming van locatie zet u wagen op de toegewezen locatie; 

- Indien de ontvanger van de goederen er niet is ga niet over tot lossen van de 

goederen; 

- Controleer op aanwezigheid van de veiligheidsvoorzieningen op locatie; 

- Controleer met de contactpersoon op locatie de bijhorende documenten. Klopt 

het losreferentie, product(en), gewicht, colli(s) e.d. met de opgegeven instructie 

die de locatie en de chauffeur heeft; 

- De loslocatie dient het zegel te verbreken en de container te lossen; 

- Bij gedeeltelijke lossing controleer of de resterende lading nog compleet en 

voldoende gestuwd is; 

- Alle benodigde documenten en overige zaken dienen correct en volledig worden 

ingevuld op de vrachtbrief en afgetekend te worden door een bevoegd persoon; 

- Ga niet akkoord met een vermelding op de vrachtbrief van schade die niet zelf is 

geconstateerd.  

 

Zonder duidelijke instructie van de planning is het verboden anderen voor te laten gaan 

of zelf voor te gaan met lossen. Indien de locatie hier toestemming voor geeft neem dan 

contact op met de planning.  

 

7.6.7 Zelfstandig laden en/of lossen 

 

De chauffeur opent alleen op aanwijzing van personeel op locatie de deuren van een 

gesloten container. De chauffeur mag niet zelf assisteren bij het laden en/of lossen van 

de container. Let op indien dit wel gebeurd is dit op eigen risico, tenzij er nadrukkelijk 

andere afspraken gemaakt zijn tussen de planning en de chauffeur. 

 

Het is strikt verboden goederen tijdens het vervoer over te laden zonder voorafgaand 

akkoord. 

 

7.6.8 Zekeren van lading 

 

Een niet goed gezekerde lading kan van een vrachtwagen vallen of een vrachtwagen uit 

balans brengen en zelfs doen kantelen, waardoor ongevallen kunnen gebeuren. De 

chauffeur is niet verantwoordelijk voor het zekeren van de lading maar is wel 

verantwoordelijk voor de controle hiervan. Zonder controle mag de chauffeur niet 

vertrekken. 

 

7.6.9 Afwijkende lading 

 

Er gelden Europese regels voor het maximumgewicht en de maximale afmetingen voor 

vracht die over de weg wordt vervoerd. Voor het vervoer van ladingen die de 

grenswaarden overschrijden, exceptioneel transport, is speciale toestemming van de 

regionale of nationale autoriteiten vereist.  

 

Bij overtreding van het maximumgewicht en de maximale afmetingen mag er niet 

gereden worden zonder schriftelijke toestemming. Indien dit toch gebeurd zijn eventuele 

kosten en boetes voor eigen rekening van de chauffeur. 

 

7.6.10 Toezicht 
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Beide partijen houden toezicht op het laad- en/of losproces. Het is de chauffeur 

nadrukkelijk verboden zich elders dan in de directe omgeving van de wagen op te 

houden. Bij enige reden hiertoe dient de chauffeur is overleg met de contactpersoon op 

locatie en de planning het laad- en/of losproces te beëindigen. 

 

7.6.11 Ladingschade 

 

Indien er schade, manco’s of gewichtsverschillen geconstateerd worden, dan dient direct 

na vaststelling aan de contactpersoon op locatie en de planning te worden ingelicht. Dit 

dient ook op de vrachtbrief te worden genoteerd. 

 

Voor de controle van ladingschade is een Checklist goederen als hulpmiddel opgesteld, 

te vinden in de bijlage. Dit formulier dient bij ladingschade te worden ingevuld en met 

foto’s van de ladingschade en de vrachtbrief afgetekend naar de planning te worden 

gestuurd. Mocht bij het afsluiten van de container blijken dat de lading zo slecht is 

verpakt dat er een reële kans bestaat op transportschade, dan wordt er niet gereden. U 

zoekt samen met de contactpersoon op locatie tot een oplossing. Lukt dit niet dient er 

contact met de planning te worden opgenomen.  

 

7.6.12 Verzegeling 

 

Controleer altijd de verzegeling of deze klopt met de documentatie, voor het lossen en/of 

na belading. Indien dit niet klopt informeer direct de planning, gezien dit grote kosten 

met zich mee kan brengen.  

 

Het is verboden een verzegeling eigenhandig te verbreken. De ontvanger dient deze bij 

aankomst zelf te verbreken. Als u onderweg constateert dat het zegel verbroken is en er 

lading ontbreekt, dan dient de politie te worden inschakelen en contact opnemen met de 

planning.   

 

Indien na belading de container verzegeld wordt met een UCT-zegel dient dit direct aan 

de planning te worden aangegeven. Indien dit niet direct gebeurd zijn wij genoodzaakt 

dit van de transportprijs af te halen.  

 

7.6.13 Einde werkzaamheden 

 

Na het laden dient voor de het aftekenen van de vrachtbrief te worden gecontroleerd of 

de afzender de goederen onbeschadigd en compleet heeft geladen. Als dit niet het geval 

is, dient er contact te worden opgenomen met de planning en dit op de vrachtbrief te 

worden genoteerd en getekend.  

 

De ontvanger is na het lossen verplicht de vrachtbrief te laten aftekenen voor ontvangst 

van de goederen door een daartoe bevoegd persoon. Als de ontvangende partij 

aantekeningen maakt over onvolledigheid van of schade aan de lading, dient eveneens 

direct contact met de planning te worden opgenomen.  

 

De chauffeur draagt zorg voor het correct invullen van de vrachtbrief met onder andere 

gewichten, de aankomst- en vertrektijd, zegelnummer, laad- of losreferentie, overige 

belangrijke gegevens en handtekening(en) op iedere doorslag. 

 

Voor het wegrijden dient, na het krijgen van een eventuele toestemming, het eigen 

materieel visueel te worden gecontroleerd. De container dient gesloten te zijn voor het 

wegrijden.  
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7.6.14 Extra laad- en lostijden 

 

Van extra laad- en lostijd is sprake indien het laden en/of lossen langer dan 2 uur duurt. 

Zodra het laden of lossen volgens inschatting niet binnen de gestelde tijd kan plaats 

vinden, dient na 1,5 uur de planning via de APP te worden geïnformeerd. Indien het 

langer dan 2 uur duurt dient de planning telefonisch te worden ingelicht. De uiteindelijke 

laad-/lostijd dient op de afgetekende vrachtbrief en in de APP te worden aangegeven.  

 

Op de vrachtbrief is het verplicht altijd de aankomst- en vertrektijd(en) van zowel het 

laden en het lossen te noteren en te laten aftekenen door een bevoegd persoon, dit ook 

indien er geen extra laad- of lostijd(en) zijn. Indien er wel wachttijden zijn dient dit 

tevens ook op de vrachtbrief te worden genoteerd met korte steekwoorden met de reden 

van de vertraging. Gelieve ook te noteren aan welke UCT-medewerker de vertraging 

telefonisch is doorgegeven. 

 

Het niet of te laat melden van extra laad- of lostijd zal ertoe leiden dat deze uren niet 

kunnen worden doorberekend en dus ook niet kunnen worden uitbetaald.  

 

7.6.15 Te laat arriveren 

 

Indien de verwachting is te laat op een aangegeven laad- of losadres aan te komen om 

wat voor reden dan ook, dient dit direct te worden gemeld aan de planning. De planning 

kan vervolgens de opdrachtgever in kennis stellen. Het kan zijn dat i.v.m. te laat 

arriveren wachtkosten niet kunnen worden doorberekend.  

 

Ook het te vroeg arriveren wordt niet altijd geaccepteerd. Neem daarom indien dit 

voorkomt contact op met de planning, vervolgens kan de planning de opdrachtgever in 

kennis stellen om eventueel eerder te laden. Gelieve niet zelf contact op te nemen met 

het laad- en/of losadres of zelfstandig hier eerder heen te rijden dit kan problemen 

geven. 

7.6.16 Inleveren/ scannen vrachtbrief 

 

De APP van UCT is voorzien met het bijvoegen van een bijlage bij de transportopdracht. 

Bij de afhandeling van het transport dient de compleet afgetekende vrachtbrief en 

bijhorende documenten en/of schade foto’s bij te worden gevoegd. Gebruiksaanwijzing 

van dit bijvoegen is te vinden in de bijlage APP Gebruiksaanwijzing UCT.  

 

Doormiddel van de APP “Office Lens” welke gratis te downloaden is in Google Play, 

App Store of Windows Store is het mogelijk een duidelijke afbeelding te maken. Meer 

uitleg betreft de App Office Lens is te vinden op www.support.microstoft.com. 

   

7.7 In- en uitstappen cabine 

 

Bij het in- en uitstappen van de bestuurderscabine dient dit altijd rugwaarts te worden 

uitgevoerd waarbij altijd gebruikt wordt gemaakt van de uitstapbegeleiding (handgrepen) en 

niet het stuur. Bij het uitstappen dient continue op 3 punten contact te houden met de trekker 

(handen en voeten). Ook de voeten dienen goed op de treeplank te worden gezet. Het is 

absoluut verboden om te sprinten of op enige andere manier uit te stappen. Let bij het 

uitstappen vooral goed waar de voeten op de grond worden gezet.  

 

8. Arbeidsomstandigheden 
 

http://www.support.microstoft.com/
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De directie streeft er naar veilig en gezond te werken en het voorkomen van ziekteverzuim voor 

alle medewerkers van UCT. Door veilig en gezond te werken kan persoonlijk letsel en/of schade 

aan de gezondheid van medewerkers of derden, evenals materiële- en milieuschade worden 

voorkomen. Van iedere medewerker intern of extern wordt verwacht dat hij/zij een actieve 

bijdrage levert aan het veilig en gezond werken. 

 

8.1 Contactpersoon 

 

UCT is een open bedrijf en willen op zodanige wijze ook dat iedereen op en eerlijk met 

elkaar omgaat. Binnen onze organisatie hebben wij een contactpersoon aangewezen, Edwin 

Weidijk, bij eventuele problemen, conflicten of overige zaken. Indien gewenst kan er de 

mogelijkheid worden gegeven een gesprek te hebben. Indien de zaak niet oplosbaar is met de 

contactpersoon staat het eenieder ook vrij dit bij een van de managers of directieleden neer te 

leggen. De contactpersoon is bereikbaar via het algemene nummer of per e-mail.  

 

8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hulpmiddelen die je beschermen tegen de gevolgen 

van een risico. Eenieder is verplicht deze persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 

De beschermingsmiddelen dient de chauffeur zelf of via de werkgever te regelen. Deze 

dienen altijd op de wagen aanwezig te zijn, ook indien deze verloren zijn of schade aan 

ontstaan is dienen deze zo snel mogelijk te worden hersteld. 

 

8.2.1 Veiligheidsschoenen en werkhandschoenen 

Veiligheidsschoenen met veters zijn verplicht gesteld bij alle werkzaamheden (met 

uitzondering van kantoorwerkzaamheden). Ze dienen ter voorkoming van voetletsel ten 

gevolge van stoten of afknellen. De veiligheidsschoenen dienen minimaal te voldoen aan 

de CE eisen met veiligheidsklassen S2 (stalen neus) of S3 (stalen neus en 

ondoordringbare tussenzool).  

 

Werkhandschoenen worden aanbevolen bij: 

- Werken met hete of scherpen voorwerpen; 

- Extreem vuile werkzaamheden; 

- Werken met chemicaliën; 

- Werken met agressieve stoffen. 

 

Voor verschillende risico’s moeten er veelal specifieke handschoenen worden gebruikt.   

 

8.2.2 Oogbescherming 

 

Oog beschermende middelen zijn verplicht gesteld ter voorkoming van oogletsel, zoals 

bij stof, slijpen, rondvliegen materiaal, vloeistofspatten en materiaal dat uitsteekt. 

 

8.2.3 Veiligheidshelm 

 

Een veiligheidshelm is verplicht op bouw- en bedrijfsterreinen en indien er een 

gebodsbord ‘Veiligheidshelm verplicht’ staat.  

 

Let wel op elke kunststof helm heeft een uiterste gebruiksdatum. De productiedatum van 

de helm is af te lezen aan de binnenzijde van de helmklep, veelal dient deze elke 5 jaar 

na productiedatum te worden vervangen. 
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8.2.4 Veiligheidshesje 

 

Een veiligheidshesje met reflecterende belijning wordt verstrekt aan elke chauffeur. 

Draag dit altijd in geval de opdrachtgever dit eist, bij werkzaamheden langs de weg en 

bij elke andere situatie waarbij zichtbaarheid en dus de veiligheid van belang is. 

 

Gele UCT-veiligheidshesjes zijn te verkrijgen op het kantoor van UCT. 

 

8.2.5 Gehoorbescherming 

 

Werkzaamheden die de geluidsdruk van 80 dB(A) (=decibel) overschrijden kunnen op 

den duur leiden tot onherstelbare gehoorschade. Deze zogenaamde lawaaidoofheid is 

niet te genezen. Met goede gehoorbeschermingsmiddelen kan lawaaidoofheid worden 

voorkomen. Vanaf 85 dB(A) is het wettelijk verplicht deze middelen te dragen. Bij 

gehoorbescherming kan worden gedacht aan oorproppen, oorkappen, otoplastieken e.d. 

 

8.2.6 Adembescherming 

 

Adembescherming kan noodzakelijk zijn indien er blootstelling is aan stof in de 

werkomgeving. Maar ook bij ADR-vervoer kunnen extra adembescherming (naast het 

ADR-pakket met ABEK-vluchtmasker zoals beschreven in 4.5 Gevaarlijke goederen) 

noodzakelijk zijn.  

 

8.2.7 Wonden 

 

Wonden dienen goed verzorgd te worden en altijd goed afgedekt te worden. Zorg altijd 

voor de aanwezigheid van kleine EHBO-koffer.  

 

 

8.3 Chauffeursstoel 

 

Als chauffeur zit u dagelijks de nodige uren. Onjuist zitten kan op den duur leiden tot 

rugklachten. Het is daarom van belang dat de stoel in goede conditie is en goed ingesteld 

wordt. Gebruik hiervoor de folder van Sectorinstituut Transport en Logistiek; 

- Instructiekaart: Instellen chauffeursstoel (zie hieronder); 

- Folder: Checklist werking chauffeursstoel. 

 

Bij het rijden is het afwisselen van houding van belang door de stoel zo nu en dan even iets 

bij te stellen en/of wat beweging te nemen buiten de wagen tijdens de rust.  
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8.4 Veiligheidsgordels 

 

Tijdens het rijden is het (wettelijk) verplicht de veiligheidsgordel te gebruiken. Dit geldt 

overal waar het voertuig rijdend is.  

 

8.5 Rij- en rusttijden 

 

Om ongelukken door vermoeidheid te voorkomen dienen vrachtwagenchauffeurs zich aan de 

rij- en rusttijden te houden. Er is een verbod op het doorbrengen van de wekelijkse rusttijd in 

de vrachtwagen. Ook op sommige locaties in Nederland is het niet toegestaan om te 

overnachten controleer dit daarom altijd van tevoren. De inspectie Leefomgeving en 

Transport in Nederland handhaaft op dit verbod.  

 

8.6 Digitale tachograaf 

 

De vrachtwagen dient voorzien te zijn van een digitale tachograaf. De tachograaf registreert 

de rij- en rusttijden, snelheid en de afgelegde afstand van de vrachtwagen.  

 

8.7 Afvalpreventie 

 

Namens UCT willen wij ons steentje bij dragen aan het milieu. Het voorkomen van 

zwerfafval, het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het verminderen van de 

schadelijkheid voor het milieu van afvalstoffen. Deponeer daarom afval altijd in de hiervoor 

bestemde afvalbakken. Probeer zoveel mogelijk te scheiden van afval in verschillende 

segmenten die daardoor geschikt worden voor hergebruik of recycling. Het scheiden van 

afval is erg belangrijk voor het milieu, aangezien het nieuwe grondstoffen en energie 

bespaart. Denk bij het scheiden bijvoorbeeld aan plastic, papier en gft. 
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Deponeer de zegels in de hiervoor bestemde bakken die zijn te vinden op sommige terminals, 

depots, los- en laadlocaties, hiermee wordt vaak ook nog een goed doel gesteund en wordt 

schade voorkomen. Indien deze bakken niet aanwezig zijn neem deze dan met u mee.  

 

Probeer zoveel mogelijk producten en materiaal te hergebruiken indien dit mogelijk is. 

 

8.8 Luchtvervuiling preventie 

 

Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van 

alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofoxide (NOx) en ozon (smog) 

de meeste schade voor de gezondheid. Wat wij kunnen doen tegen luchtvervuiling: 

- Laat de wagen wat vaker staan en neem voor een korte afstand de fiets of ga lopend 

indien dit mogelijk is; 

- Laat de wagen zo weinig mogelijk stationair draaien. Zet de motor uit het voertuig 

een tijdje stil staat; 

- Gebruik de airco met mate (hierdoor wordt er minder brandstof verbruikt); 

- Rij milieubewust. 

 

 

9. Verzuimbeleid 

 

Het verzuimbeleid gaat via de werkgever wel heeft UCT-richtlijnen opgezet betreft de 

verzuimmelding. 

 

9.1 Verzuimmelding 

 

- Indien de medewerker niet in staat is om te werken, dient dit zo spoedig mogelijk te 

worden gemeld bij uw werkgever; 

- Indien de ziekmelding gevolgen heeft voor de werkzaamheden dient dit te telefonisch 

gemeld te worden bij de planning via +31 (0)88 828 00 00, ook buiten kantooruren. 

Zodat de planning tijdig vervanging kan regelen. Het nummer is 24/7 bereikbaar 

gelieve niet contact op te nemen met mobiele privénummers; 

- De eerste verzuimdag dient er voor 14:00 uur contact te worden opgenomen met de 

planning i.v.m. de status van de verzuimmelding; 

- Zodra de medewerker hersteld is en weer in staat is te kunnen gaan werken, dient de 

planning de dag van tevoren voor 14:00 uur te worden ingelicht. 

 

 

 

 

10.  Risico’s tijdens het werk 
 

10.1 Werken met handgereedschap 

 

Werk alleen met uw eigen handgereedschap of verkregen door de opdrachtgever. Controleer 

voor gebruik altijd of het handgereedschap is goede staat is. Gebruik het gereedschap alleen 

waar het voor bedoeld is.  

 

10.2 Tillen van lasten 

 

Algemene regels voor gezond tillen: 
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- Ga recht voor het voorwerp staan dat getild moet worden; 

- Til niet met gedraaide rug; 

- Til met de benen en niet met de rug; 

- Til niet te veel, ineens of te zwaar; 

- Zorg voor voldoende (til)ruimte; 

- Til niet onnodig; 

- Vraag om hulp als dit niet alleen lukt; 

- Luister naar uw eigen lichaam; 

- Til het voorwerp rustig omhoog.  

 

10.3 Werken met machines 

 

Het werken met machines is alleen toegestaan als de medewerker hiervoor bevoegd is. 

Hierbij moet men denken aan rijbewijs, heftruck certificaat, TCVT hijsbewijs e.d. Let wel op 

dit is op eigen risico mits de werkgever hiervoor verzekerd is. 

 

10.4 Hangende lasten 

 

Algemene regels bij werken met of onder ‘hangende lasten’: 

 

- Laat de last niet onnodig hangen; 

- Begeef zich nooit onder de last; 

- Geef eventuele waarschuwingen aan collega’s en omstanders doormiddel van 

afzetten; 

- Stop met hijsen als de windkracht meer dan 6 Beaufort is of de winddruk op de 

hijslast de situatie onveilig maakt.  

 

Ook hierbij geldt dat dit zelfstandig hijsen op eigen risico is mits de werkgever hiervoor 

verzekerd is. 

10.5 Werken langs de weg 

 

Algemene regels voor het werken langs de weg: 

 

- Zorg ervoor dat een u en eenieder altijd goed zichtbaar is als u langs de weg werkt, 

denk aan het reflecterende veiligheidshesje; 

- Zorg er ook voor dat de vrachtwagen goed zichtbaar en/of verlicht is in het donker. 

Gebruik bijvoorbeeld alarmlichten en/of zwaailampen; 

- Parkeer de vrachtwagen zo dicht mogelijk langs de kant van de weg; 

- Geef indien nodig instructie aan andere weggebruikers. Monteer ook altijd het 

‘werkverkeer’ bord indien u aan het werk bent aan de achterkant van de vrachtwagen.  
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10.6 Explosie en brandgevaar bij aftanken 

 

Gebruik nooit open vuur bij het aftanken. En volg altijd de aanwijzingen op van het 

benzinestation.  

 

10.7 Spiegels voor dode hoek 

 

Vrachtwagens met een grotere spiegel hebben geen dodehoekspiegel nodig. Indien de 

vrachtwagen niet over een grotere spiegel beschikt dan is het verplicht een aparte 

dodehoekspiegel te hebben.  

 

10.8 Vooruitkijkspiegel 

 

Vrachtwagens moeten een vooruitkijkspiegel of vooruitkijkcamera hebben. Hiermee kan de 

chauffeur vlak voor de vrachtauto kijken. Deze verplichting geldt sinds 26 januari 2007.  

 

 

11.  Calamiteiten 
 

Een calamiteit is een onvoorziene gebeurtenis; u bent er niet op bedacht en het kan diepe indruk 

maken op een persoon. 

 

11.1 Hoe om te gaan bij agressie, geweld en ongewenst gedrag 

 

Hoe kunt u als chauffeur omgaan met agressie, geweld en bijvoorbeeld schelden van 

medeweggebruikers of personen bij laad- en losadressen, ongewenst gedrag van collega’s of 

andere. Het kan zijn dat u tijdens uw werk onveilige of ongewenste situaties tegenkomt. 

Meldt dit in eerste instantie bij de werkgever en probeer tot een oplossing te komen. Indien 

dit niet lukt kan er contact worden opgenomen met de contactpersoon van UCT. Bespreek 

wat er is voorgevallen en wat er gedaan kan worden op de situatie voor u veiliger te maken.  

 

Onderstaand enkele tips voor preventie van en het omgaan met incidenten: 

 

Denk wel altijd aan uw eigen veiligheid en blijf rustig bij een incident! 

 

 

 

 

 

11.1.1 Beroving of overval 

 

Tijdens een beroving of overval: 

 

- De eigen veiligheid gaat voor alles! 

- Werk mee met de overvallers; 

- Blijf rustig, accepteer de situatie en doe wat ze vragen; 

- Ga niet achter de overvallers aan; 

- Probeer een zo duidelijk mogelijk signalement op te nemen. 

 

Na een beroving of overval: 
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- Bel de politie via 112 als de overvallers weg zijn; 

- Blijf op locatie met eventuele getuigen tot dat de politie er is; 

- Raak niets aan en praat niet met de pers; 

- Neem contact op met uw werkgever en laat deze contact opnemen met de 

planning; 

- Doe aangifte in overleg met uw werkgever. 

 

Preventiemaatregelen: 

 

- Houdt belangrijke telefoonnummers bij de hand; 

- Neem altijd de mobiele telefoon mee, ook als u maar even uitstapt; 

- Zorg voor goede verlichting; 

- Zorg voor goede beveiliging; 

- Ga goed om met waardevolle spullen. 

 

11.1.2 Inbraak in de cabine of container 

 

Bij het constateren van inbraak: 

 

- Raak niets aan, ga niet zelf op onderzoek; 

- Bel de politie via 112 en wacht op hen; 

- Neem contact op met de werkgever en indien inbraak in de container de 

planning; 

- Doe aangifte indien nodig; 

- Herstel eventuele schade voor zover mogelijk.  

 

11.1.3 Agressie/ geweld 

 

Bij agressie en/of geweld: 

 

- Blijf kalm en toon begrip voor omstanders/ medeweggebruikers; 

- Houd oogcontact met een ‘neutrale blik’; 

- Behandel de ander met respect; 

- Toon bereidheid om tot een oplossing te komen; 

- Blijf correct, maar stel wel grenzen aan beledigingen of bedreigingen; 

- Wordt zelf niet agressief; 

- Handel de klachten op een rustige manier af; 

- Bij aanhoudende dreiging bel de politie via 112; 

- Neem contact op met de werkgever over het voorval. Licht indien het op locatie 

is de planning in; 

- Doe eventuele aangifte indien nodig.  

 

Preventiemaatregelen: 

- Zorg voor minimale overlast bij het stoppen/parkeren van de vrachtwagen; 

- Pas uw rijgedrag aan naar de verkeersomstandigheden. En vergeet niet dat u 

namens en in reclame van UCT rijdt. 

 

11.1.4 Brand of laad- of losadres 

 

- Neem uw eigen veiligheid in acht; 

- Brand dient onmiddellijk gemeld te worden volgens de regeling van de locatie. 

Zorg dat u op de hoogte bent van de regels. Indien er geen regeling is, bel het 

alarmnummer via 112; 
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- Alarmeer het aanwezige personeel; 

- Tracht met de aanwezige kleine blusmiddelen de brand te beperken indien 

mogelijk; 

- Zodra de brandweer arriveert, volg hun instructies op; 

- Vul indien nodig het ongevallenformulier in van de locatie; 

- Meldt het voorval bij uw werkgever en de planning.  

 

11.1.5 Ongevallen op het laad- en losadres 

 

- Neem uw eigen veiligheid en die van anderen in acht, voordat u hulp biedt; 

- Alarmeer volgens de regeling van de locatie. Indien er geen regeling is, bel het 

alarmnummer via 112. De volgende gegevens dienen te worden doorgegeven: 

- Plaats van het ongeval; 

- De aard van de verwondingen; 

- Het aantal slachtoffers; 

- Waar eventueel de hulpdiensten moeten komen. 

- Vul zo nodig het ongevallenformulier in van de locatie;  

- Breng géén wijzigingen aan in de situatie voor het eventuele onderzoek, behalve 

als het een gevaarlijke situatie oplost; 

- Meld het voorval bij uw werkgever en de planning  

 

11.1.6 Verkeersongeval 

 

Bij elke verkeersongeval of aanrijding met derden dient het volgende te gebeuren: 

 

- Denk eerst aan uw eigen veiligheid en die van derden; 

- Waarschuw indien nodig de hulpdiensten via 112; 

- Markeer de plaats van het ongeval, bijvoorbeeld door alarmlichten en de 

gevarendriehoek te plaatsen; 

- Gebruik een reflecterend hesje als het voertuig wordt verlaten in de omgeving 

met verkeer; 

- Verzorg eventuele gewonden en biedt zo mogelijk eerste hulp; 

- Waarschuw zo spoedig mogelijk uw werkgever en eventueel de planning indien 

dit invloed heeft op het transport; 

- Noteer het kenteken van de tegenpartij; 

- Maak een foto van de lokale verkeerssituatie, de eigen schade en die van de 

tegenpartij;  

- Vul samen met de tegenpartij het Europese schadeformulier in. Vermeld altijd 

het aantal aangekruiste vakjes en vul het formulier volledig in. Onder teken dit 

beide en lever dit in bij uw werkgever; 

- Indien de tegenpartij weigert mee te werken aan het invullen van het 

schadeformulier, dan dient ten alle tijden de politie te worden gewaarschuwd en 

een proces-verbaal te worden opgemaakt; 

- Ga niet met de tegenpartij in discussie over de schuldvraag, dit wordt door 

anderen partijen geregeld; 

- Indien uw auto de doorgang op de weg blokkeert moet deze zo mogelijk aan de 

kant worden gezet, als het niet noodzakelijk is dat bijvoorbeeld de politie de 

situatie van het ongeluk moet onderzoeken;  

- Stel u behulpzaam en voorkomend op tegenover de hulpdiensten en/of 

tegenpartij.  

 

11.2 Milieuzorg en bodemverontreiniging 
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Bij bodemverontreiniging kan worden gedacht aan het lekken van olie als gevolg van 

slanglekkage, lekken van brandstof, lekkage uit de laadbak van milieuonvriendelijke stoffen 

e.d. 

 

Bij eventuele bodemverontreiniging dient het volgende te gebeuren: 

 

- Meldt (verdenkingen van) bodemverontreinigingen direct aan uw werkgever, zodat 

direct maatregelen getroffen kunnen worden; 

- Gebruik bij lekkage zand of absorptiekorrels en dek eventuele putdeksels in de 

nabijheid af. 

- Licht eventuele hulpdiensten in. 

 

12. Bedrijfsbeveiliging 
 

Sommige goederen hebben zulken waarden of specifieke doeleindes dat deze worden aangegeven 

als diefstalgevoeligheid of mogelijke doelwitten voor terrorisme, vanwege de aard en omvang van 

de goederen. UCT doet er alles aan om dit te voorkomen doormiddel van bedrijfsbeveiliging maar 

hebben hierbij van alle medewerkers hun medewerking nodig.  

 

De belangrijkste gebieden van kwetsbaarheid zijn de voertuigen, (los-, laad-) locaties en 

gebouwen, informatie en mensen.  

 

Sommige goederen zijn een aantrekkelijk middel of doelwit omdat: 

- De voertuigen, individueel of samen, met hun lading gebruikt zouden kunnen worden als 

mobiel wapen, omdat zij tot gebieden toegang kunnen hebben, die voor bijvoorbeeld een 

terrorist aantrekkelijk zijn; 

- Een gestolen lading zou voor een toekomstige aanval gebruikt kunnen worden, zoals 

bijvoorbeeld explosieve of giftige materialen en terrorisme); 

- Een lading zou eventueel kunnen worden gecontamineerd met een schadelijke stof; 

- Een lading zou een zeer hoge waarden kunnen hebben om te verhandelen; 

- Sommige ladingen zijn vrij gemakkelijk te stelen; 

 

De aard van mogelijke beveiligingsrisico’s zijn: 

- Diefstal van geladen containers met/zonder trekker; 

- Onderscheppen van transportinformatie; 

- Ongeoorloofd toegang tot container of terreinen; 

- Samenzwering. 

 

 

 

Hoe deze gebieden kwetsbaar kunnen zijn: 

- De geladen voertuigen worden verlaten met sleutels in het stopcontact; 

- De locaties waar een voertuig (tijdelijk) geparkeerd wordt is niet voldoende beveiligd; 

- De locaties waar een voertuig (tijdelijk) geparkeerd wordt is niet voldoende verlicht; 

- Er is geen toegangscontrole in kwetsbare gebieden en op parkeerterreinen; 

- De route-, laad-/losgegevens zijn toegankelijk. 

 

Mogelijke manieren om misbruik te maken: 

- Kapen van een voertuig (bijvoorbeeld door een neppe verkeerscontrole); 

- Sabotage van het voertuig en/of chassis; 

- Diefstal van het voertuig of de lading onderweg en van de locatie(s).  

 

Algemene maatregelen ter voorkoming, zoals: 
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- Het uitvoeren van geschikte controles door medewerkers (directie, planning en 

chauffeurs); 

- Toegangsbeheer tot containers, informatiesystemen en kantoor; 

- Goede beveiliging van voertuigsleutels, informatie en gegevens; 

- Belangrijke informatie op een veilig beveiligde plaats bewaren; 

- Het niet plaatsen van, of op andere wijze informatie, gegevens en/of voorvallen met 

betrekking tot het transport delen op social media of andere kanalen. 

  

Beveiligingsrisico’s verminderen: 

 

De chauffeur die ingezet wordt voor kwetsbaar transport, draagt zorg voor: 

- Het melden van inbreuken, ongewone voorvallen en afwijkingen aan de planning; 

- Het in overleg met de planning bepalen van keuzes met betrekking tot de route, parkeren 

etc. onderweg; 

- Zijn gedrag zoveel mogelijk te plooien, zodat diefstal/moedwillig misbruik van de 

transporteenheid zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

- Telefonisch bereikbaar blijven tijdens het transport voor de planning; 

- Voertuig beveiligen volgens de normen genoemd in Voertuigbeveiliging. 

- Container altijd extra vergrendelen met beveiliging zoals genoemd in Mechanische 

beveiliging; 

- Informatie over met betrekking tot het transport vertrouwelijk behandelen. 

 

De planning draagt zorg voor: 

- Een juiste registratie van de transportopdracht, met documenten e.d.; 

- Controleren van de goederen en laad-/loslocaties; 

- Het treffen van operationele (plannings-)maatregelen om beveiligingsrisico’s te beperken; 

- Het geladen materiaal zoveel mogelijk pas de dag van het transport uit te halen. Indien dit 

niet mogelijk tracht hij/zij deze op een zeer beveiligde locatie te plaatsen volgens de 

instructies; 

- Het melden van breuken, ongewone voorvallen en afwijkingen aan de directie; 

- Informatie over met betrekking tot het transport vertrouwelijk behandelen.  

 

De directie draagt zorg voor: 

- Meldingen van inbreuken, ongewone voorvallen en afwijkingen; 

- Inbraak zonder diefstal; 

- (Inbraak)schade van/aan de container; 

- Melding of constatering van ongeoorloofde toegang; 

- Diefstal van een voertuig met goederen; 

- Chauffeur of werknemer die zonder melding afwezig is; 

- Samenzwering.  

 

 

Wees bedacht op ongewone vragen met betrekking tot het werk; 

Wees bedacht op ongewone aanvragen en vreemde laad- of losadressen. 

Wees attent op ongewoon gedrag. 

 

Indien er twijfel is dit altijd melden bij de planning of directie! 

 

12.1 Diefstalbeveiliging 

 

Om diefstal van goederen of materieel te voorkomen dient een voertuig nooit onbeheerd 

achter te worden gelaten. Indien het voertuig wel onbeheerd achter wordt gelaten dient aan de 

navolgende instructie te worden gehouden: 
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- Stop nooit langs een stille weg, maar altijd op een bewaakte of drukke parkeerplaats; 

- Parkeer uw voertuig zo, dat u er altijd een duidelijk zicht op heeft, ook tijdens een 

stop in wegrestaurants;  

- Zet altijd uw beveiligingsinstallatie in werking en sluit de deuren goed af; 

- Wanneer u de auto voor korte of langere tijd verlaat, neem dan altijd persoonlijke, 

lading- en autopapieren mee; 

- Het is verboden met iemand over de aard van uw lading, route en/of bestemming te 

praten, uitsluitend met de planners. Dus ook niet met collega’s in een wegrestaurant. 

Helaas is het menige diefstal hieraan te herleiden; 

- Het is verboden lifters mee te nemen! 

- Plaats uw volle container altijd tegen een zogenoemde blinden muur; 

- Beveilig uw lege of volle container altijd optimaal tegen diefstal en vandalisme; 

- Plaats op iedere volle container een gecertificeerd containerslot. Let wel op dat u 

deze weer verwijderd voordat de container wordt ingeleverd op de terminal! 

 

12.2 Diefstalgevoelige goederen 

 

Indien het om diefstal gevoelige goederen gaat mag u nooit zonder toestemming van de 

planning de container afkoppelen of verlaten. De container mag pas op dezelfde dag als 

lossing worden uitgehaald van de terminal. De volle container dient altijd te zijn voorzien van 

een gecertificeerd containerslot. Onderweg mogen er geen onnodige stoppen worden 

gemaakt, indien onmogelijk dient dit altijd te gebeuren in overleg met de planning.  

 

Indien de container geladen is met diefstalgevoelige lading dient deze direct na belading te 

worden ingeleverd op de terminal. Indien mogelijk ook hierbij geen onnodige stoppen maken 

onderweg of in overleg met de planning.  

 

12.3 Strategische en foltergoederen 

 

Voor het transport van strategische foltergoederen hebben wij een intern 

nalevingsprogramma opgezet betreft Strategische en Foltergoederen, Technologie en 

Sancties. Hierin staan de interne beheersmaatregelen die toezien op de naleving van de 

geldende wet- en regelgeving.  

 

Dit intern nalevingsprogramma dient als interne handleiding, waarin onder meer wordt 

verwezen naar de interne protocollen en procedures die ervoor moeten zorgen dat alle risico’s 

met betrekking tot controle van goederen worden afgedekt. Een goed geïmplementeerd 

nalevingsprogramma heeft verschillende voordelen. Het verkleint het risico voor een bedrijf 

op overtreding van wet- en regelgeving. Daarnaast draagt het bij aan de internationale 

veiligheid, om de ongewenste export van strategische goederen te voorkomen. 

 

12.4 Mechanische beveiliging 

 

Helaas komt ladingdiefstal steeds vaker voor, mede door het openbreken van vrachtwagens of 

diefstal van een complete oplegger. Mechanische beveiliging kan diefstal helpen voorkomen. 

Iedere volle container dient te worden voorzien van een gecertificeerd containerslot, deze 

moet voorkomen dat de deuren ongewenst kunnen worden geopend tegen inbraak en 

vandalisme.  

 

Diefstal van een oplegger kan voorkomen worden door mechanische beveiliging. Er zijn 

hiervoor verschillende systemen, afhankelijk van het soort oplegger kan gekozen worden 

voor een bepaalde soort beveiliging: 
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- Een Kingpinslot is een mechanisme dat om de kogel van een oplegger past en 

afgesloten kan worden, hiermee moet voorkomen worden dat een oplegger 

ongewenst wordt meegenomen; 

- Een triangeloogslot is een mechanisme dat in het trekoog van een oplegger past. 

Daarmee moet worden voorkomen dat de oplegger ongewenst wordt meegenomen.  

 

De genoemde mechanische beveiligingssystemen voor opleggers zijn niet voertuig gebonden 

en kunnen daarom niet geregistreerd worden op een bepaald voortuig. Bij dit soort systemen 

wordt geen certificaat afgegeven. Goedgekeurde mechanische beveiligingssystemen worden 

voorzien van een label met daarop de vermelding ‘SCM goedgekeurd’. Op dit label wordt een 

volgnummer vermeld dat begint met P3 gevolgd door zeven cijfers. 

 

Kiwa SCM staat voor Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging en is de certificering 

instelling op het gebied van voertuigbeveiliging. In deze stichting zitten verschillende 

belanghebbende zoals de Politie, de ANWB, de RAI, de BOVAG en verzekeraars. Een Kiwa 

SCM goedgekeurd systeem is getoetst doormiddel van een aantal praktijktesten, zoals een 

corrosie- en duurtest. Alleen producten die door de testen heen komen krijgen het label 

KIWA SCM goedgekeurd. De keuring van deze systemen vindt plaats bij de 

keuringsinstituten in binnen- en buiteland erkend door Kiwa SCM.  

 

12.5 Voertuigbeveiliging 

 

Als verantwoordelijke van uw voertuig dient u ieder risico op diefstal van uw oplegger te 

voorkomen. Ieder voertuig die werkzaamheden namens UCT uitvoert dient beveiligd te zijn 

volgens de Klasse B3 voertuigbeveiligingsnorm. 

 

Bedrijfsvoertuigen dienen te zijn voorzien van een Klasse B3 alarmsysteem. Waarbij een 

(optisch en akoestisch) alarm zal afgaan als de omtrekdetectie, ruimtelijke detectie, 

kanteldetectie en/of motorkapdetectie wordt geactiveerd. De blokkering die voorkomt dat het 

voertuig zich op eigen kracht kan verplaatsen heef een minimale aanvalsbestendigheid van 

vijftien minuten. 

 

12.6 Beveiligde parkeerplaats 

  

Voertuigen met containers dienen altijd veilig te worden geparkeerd. Volle containers dienen 

altijd onder toezicht op een beveiligde parkeerplaats te worden geparkeerd, indien 

genoodzaakt dient deze parkeerplaats voorzien te zijn met camerabewaking. Volle containers 

dienen geplaatst te worden tegen een zogenoemde blinden muur met een gecertificeerd 

containerslot.  

 

De chauffeur dient zelf op de hoogte te zijn waar er onderweg een beveiligde parkeerplaats 

zich bevindt, hier zijn diverse sites voor. De kosten voor een beveiligde parkeerplaats zijn 

voor eigen rekening van de chauffeur.  

12.7 Volgsysteem 

 

Zeer gevoelige lading wordt alleen uitgevoerd met voertuigen die beschikken over een 

volgsysteem. Zodat de klant, maar ook ingeval van een calamiteit direct geschakeld kan 

worden.  

 

12.8 Verzekering 
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Het materieel moet verzekerd zijn volgens de geldige regels van de motorvoertuigen. En 

optimaal verzekerd zijn voor ladingdiefstal, minimum volgens de CMR-

verzekeringsvoorwaarden.  

 

Verzekeringen die onder anderen verplicht zijn: 

- Vrachtwagen verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen); 

- Chassis/oplegger verzekering; 

- Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, eventueel incl. tankcontainervervoer; 

- Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering incl. container/traileraansprakelijkheid; 

- Indien chauffeur in loondienst, collectieve ongevallenverzekering.   

 

13.  Belangrijke telefoonnummers 
 

Hulpdiensten Telefoonnummer 

Spoed 112 

Geen spoed, wel hulp nodig 0900 – 88 44  

Meld Misdaad Anoniem 0800 – 70 00 

Slachtofferhulp Nederland 0900 – 01 01 

 

UCT  

Algemeen telefoonnummer (24/7)* 0800 – 828 00 00 

* Het is verboden planners buiten kantoortijd privé te bellen zonder dat hiervoor de noodzaak 

aanwezig is. Het algemeen telefoonnummer is 24/7 bereikbaar, deze wordt nadat u de toets 1 

gebruikt doorgeschakeld naar de telefoondienst 

 

14.  Bijlages 
 

Onderstaande bijlages zijn van toepassing op dit chauffeurshandboek: 

 

- Overeenkomst Alcohol, drugs en medicijngebruik externen; 

- Integriteitsverklaring externen UCT; 

- Anti-corruptie en omkopingsbeleid externen; 

- Handboek gevaarlijke stoffen; 

- Voorbeeld UCT-vrachtbrief; 

- APP Gebruiksaanwijzing UCT. 

 

De bijlages zijn samen met het handboek online te vinden op het UCT Dashboard. 

 

 

 


