
Checklist | Veiligheid in het magazijn 
Jaarlijks vinden er in Nederland veel ongevallen plaats in magazijnen. De logistieke sector is, 

mede door het hoge aantal ongevallen, één van de meest risicovolle beroepen in Nederland. Om 

die reden is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan de veiligheid binnen deze sector. 

Om de veiligheid in het magazijn te verhogen, is het belangrijk om te zien dat veiligheid een 

samenspel van meerdere factoren is. Maar hoe kunt u het aantal ongevallen in uw magazijn 

terugdringen? Hoe pakt u dit aan en waar kunt u het beste beginnen? Met behulp van deze 

checklist kunt u bekijken hoe de veiligheid in uw magazijn gesteld is.  

Ja Nee

Er is een volledige inventarisatie gemaakt van alle risico’s op de 
werkvloer (activiteiten, transportroutes, transportmiddelen, 
indeling en ‘black spots’)

De magazijninrichting wordt jaarlijks gekeurd aan de hand van 
een BMWT-keuring

Alle stellages zijn door professionele monteurs opgebouwd, 
conform de voorschriften van de leverancier

Er is iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor de 
veiligheid in het magazijn

Alle stellages in het magazijn zijn voorzien van aanrijdbeveiliging 
en -bescherming

Er wordt gebruik gemaakt van bewegwijzering om de routing in 
het magazijn te verduidelijken

Alle stellages zijn op de juiste manier verankerd (onderlinge 
verankering, boren of chemische verankering)

Medewerkers beschikken over de juiste veiligheidskleding en 
persoonlike beschermingsmiddelen

Schade aan stellages wordt altijd direct gemeld aan de 
verantwoordelijke
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Noodzakelijke reparaties worden altijd zo snel mogelijk 
uitgevoerd



  

Materialen op stellingen zijn zo opgeslagen dat ze niet kunnen 
vallen, verschuiven, wegglijden, inzakken of lekken

Er zijn regels opgesteld voor het maximale draagvermogen en 
toegankelijkheid van stellingen

Voetgangers en voertuigen worden door middel van 
markeringen van elkaar gescheiden

Worden eventuele naden, scheuren en drempels op de 
magazijnvloer weggewerkt, zodat interne transportmiddelen 
hier geen hinder van ondervinden

Eventuele ‘black spots’ in het magazijn zijn duidelijk te 
signaleren en zijn overzichtelijk gemaakt

Er is voldoende licht aanwezig in het magazijn om zonder extra 
moeite werkzaamheden te kunnen verrichten

Er worden ergonomische hulpmiddelen aangeboden om zwaar 
werk te verlichten

Toch-, vocht- en kouvorming wordt zoveel mogelijk voorkomen 
om het juiste werkklimaat te kunnen reguleren 

Medewerkers zijn in het bezit van voldoende kennis en 
benodigde certificaten voor veilig werken in het magazijn (zoals 
een heftruckcertificaat)


