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Magazijnstellingen 

Wet- en regelgeving 
Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG) 

Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 3 & 7) 

Warenwetbesluit 

Bouwbesluit 2012 

NEN-EN 15512  Verstelbare palletstellingen (technische grondslagen voor ontwerp) 

NEN-EN 15620  Verstelbare palletstellingen (tolerantie, vervormingen en 
veiligheidsafstanden) 

NEN-EN 5056  Toleranties bij nieuwbouw stellingen (veiligheidsfactoren) 

NEN-EN 15635  Niet verrijdbare stalen opslagsystemen (gebruik- en onderhoudsfase) 

NPR 5055-01:2009  Nederlandse praktijk richtlijn voor veiligheid rondom magazijnstellingen 

 

Toelichting 
Magazijnstellingen en entresolvloeren. 

Een magazijnstelling is een stalen opslagsysteem om goederen op te slaan die worden 
vervoerd en opgeslagen op pallets, in bundels of per stuk.  

Een entresolvloer is een tussenvloer: een zelfdragende constructie die geplaatst wordt tussen 
twee etagevloeren en veelal wordt toegepast in een hoge ruimte. Door het plaatsen van een 
tussenvloer wordt extra vloeroppervlakte gecreëerd.  

Een magazijnstelling vanaf drie meter hoogte wordt beschouwd als een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde. Voor magazijnstellingen vanaf 8,5 m of een magazijnstelling met een voor 
personen toegankelijke vloer (entresolvloer of loopbrug) dient een omgevingsvergunning 
Bouwen te worden aangevraagd.  

Note: hierbij wordt uitgegaan van het hoogste punt van de stelling en niet het hoogste punt 
van de goederen die in de stelling worden opgeslagen. 

 

Voorschriften 
Het Bouwbesluit stelt voor een magazijnstelling vooral eisen aan de veiligheid. Denk hierbij 
aan constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid en brandveiligheid bij het plaatsen of 
verplaatsen van een magazijnstelling. 

Een magazijnstelling dient altijd te voldoen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit, 
ongeacht er een omgevingsvergunning Bouwen noodzakelijk is of niet. 

Er geldt voor magazijnstellingen een omgevingsvergunning Bouwen indien: 

• de magazijnstelling steunt op de vloer en het gebouw waarin de stelling wordt 
geplaatst 

• de magazijnstelling hoger is dan 8,5 m 
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Magazijnstellingen 

• de magazijnstelling is voorzien van een verdiepingsvloer of een loopbrug en hoger is 
dan 3 m. 

Voor entresolvloeren geldt altijd een bouwvergunningplicht. 

 

Voor magazijnstellingen is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing. In dit besluit is 
de wettelijke verplichting van een jaarlijkse keuring opgenomen in artikel 7.4a. De frequentie 
van deze keuring kan het beste in overleg met de keuringsinstantie bepaald worden, met een 
minimum van één keer per jaar. 

Naast de periodieke keuring, geldt er voor magazijnstellingen in veel gevallen ook een 
keuring: 

• bij ingebruikname 

• extra keuringen indien gebreken geconstateerd worden 

• periodieke visuele inspecties. 

 

De koper van magazijnstellingen, nieuw of gebruikt, moet daarom altijd een schriftelijke 
verklaring, conformiteitsverklaring, van de leverancier vragen waarin is vastgelegd dat deze 
NEN-normen van toepassing zijn. Dat geldt ook voor aanbieders van stellingen van buitenlands 
fabricaat. 

 

Wanneer stellingen of entresols onjuist gemonteerd zijn of niet in goede staat verkeren, 
bijvoorbeeld door roestvorming of doorgebogen staanders of aanrijdschade, bestaat kans op 
ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade door omvallen van stellingen of kans op 
het getroffen worden door vallende voorwerpen uit de stelling. Het is daarom 
aanbevelingswaardig om naast de jaarlijkse keuring periodiek visuele inspecties uit te voeren.  

 

Er zijn twee verschillende inspectieniveaus. 

1. dagelijkse waarnemingen door de heftruckbestuurders en orderverzamelaars. Schade 
aan stellingmateriaal die zij door een handelingsfout zelf hebben veroorzaakt of door 
derden, moet direct worden gemeld. Het is zinvol hier een meldingsprocedure voor 
op te stellen, waarin is vastgelegd wanneer en bij wie melding gemaakt moet worden. 
Deze procedure moet ertoe bijdragen dat de noodzakelijke maatregelen direct 
kunnen worden genomen en dat de kans op werken met plaatselijk onveilige 
stellingen zo klein mogelijk zal zijn 

2. wekelijkse tot maandelijkse inspecties door een deskundige medewerker. De 
frequentie is afhankelijk van de regelmaat en mate waarin reparaties en/of 
corrigerende maatregelen moeten worden getroffen. Voor deze periodieke inspecties 
kan men gebruik maken van de inspectielijsten uit NPR 5055. Ook kan gebruik 
gemaakt worden van checklisten van uw eigen keuringsinstantie. 
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Magazijnstellingen 

Naleving voorschriften 
Bij de aanschaf van nieuwe of gebruikte magazijnstellingen is het van belang dat er 
zorgvuldig gekeken wordt naar de juist oplossing. Deze keuze is vaak lastiger dan gedacht 
door de verschillende varianten die er zijn. Iedere soort opslag heeft zijn eigen kenmerken en 
voor- en nadelen. Enkele voorbeelden van opslagsystemen zijn palletstellingen, 
draagarmstellingen, inrijstellingen, verrijdbare stellingen enz. 

 

Kans op ongevallen, lichamelijk letsel en/of materiële schade door omvallen van stellingen of 
kans op het getroffen worden door vallende voorwerken uit de stellingen zijn risico’s waaraan 
medewerkers worden blootgesteld. De volgende onderwerpen hebben veel invloed op de 
hoogte van het risico op ongevallen: 

• slechte constructie, montage of verankering 

• overbelasting (meer gewicht dan het laadvermogen van de stellingen) 

• slechte staat van onderhoud (roestvorming, doorgebogen staanders of aanrijdschade) 

• onvoldoende of onjuiste maatregelen getroffen ter bescherming van vallende 
voorwerpen uit de stellingen 

• onvoldoende maatregelen getroffen ter bescherming van de stellingen bij aanrijdgevaar 
(voldoende brede gangpaden, aanrijdbescherming, goede verlichting enz.) 

  

Om aan het Arbobesluit te voldoen is het van belang om de volgende onderwerpen goed op 
orde te hebben: 

• juiste keuze van het arbeidsmiddel (geschikt voor de opslag van de goederen) 

• periodieke keuring (tussentijd maximaal 12 maanden) van de stellingen 

• keuring laten uitvoeren door een ‘aantoonbaar deskundig natuurlijk persoon, 
rechtspersoon of instelling’. 

• onderhouden van de magazijnstellingen (tussentijdse inspecties, reparatie en 
vervanging van schades uitvoeren) 

• administratieve verplichting. 

Let op: (de-)montage of wijzigingen in de constructie dienen altijd in overleg met de 
fabrikant uitgevoerd te worden.
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Magazijnstellingen 

Documenten 
- Conformiteitsverklaring (CE-markering). 
- Handleiding/gebruiksinstructies/- voorschriften (advies). 
- Montagerichtlijnen (advies). 
- Keurings-/inspectieformulier, incl. schaderapportage. 
- Keuringssticker op de magazijnstelling. 

 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit het inspectie-/keuringsrapport dienen inhoudelijk beoordeeld 
en, waar nodig, opgevolgd te worden. Schades worden inzichtelijk gemaakt in het 
keuringsrapport. 

 

In de normering wordt gesproken over drie types van schade, namelijk: 

• licht (groen): hierbij is er lichte schade, maar deze vormt geen direct gevaar voor de 
omgeving of het draagvermogen van de stelling 

• middel (oranje): beschadigde onderdelen dienen vervangen te worden binnen een 
tijdsbestek van vier weken. In de tussentijd mogen de materialen niet zwaar worden 
belast 

• hoog (rood): direct actie ondernemen is vereist. De stellingen moeten per direct ontlast 
worden en gemarkeerd zodat deze niet kunnen worden gebruikt.  
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Stroomschema: wel of geen omgevingsvergunning bouwen aanvragen? 

Steunt de magazijnstelling uitsluitend op de vloer? 

Hoger dan 3 meter? 

Met verdiepingsvloer of loopbrug? Monument? 

Omgevingsvergunning vrij Lager dan 8.5 Meter? Omgevingsvergunning 

Met verdiepingsvloer of loopbrug? 
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Omgevingsvergunningvrij Omgevingsvergunning 
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Omgevingsvergunning 
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