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Dock units 

 Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

Bouwbesluit 2012 

Machinerichtlijnen 42 EG 

EG Richtlijn arbeidsmiddel en Arbobesluit 104 EG. 

NEN-EN 16005 Automatische deuren voor voetgangers - Gebruiksveiligheid - 
Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 16361 Automatisch werkende deuren voor voetgangers - 
Productnorm, prestatie-eisen - Buitendeuren anders dan 
draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor elektrische 
deuren zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken 

NEN-EN 12978 Industriële-, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - 
Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren 
en hekken - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN 3140   Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning 

NEN 1010   Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 

NEN-EN-ISO 12100 nl Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp 
Risicobeoordeling en risicoreductie 

NEN-EN 349 en Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming 
van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen 

NEN-EN 1398 en Dock levellers Veiligheidsvereisten 

NEN-EN 12635 en Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken – Installatie 
en gebruik 

 

Toelichting 
De dock unit dicht de opening (verticaal en horizontaal) tussen de deuropening van 

het laadperron en de vrachtwagen (trailer). Hij past zich tevens aan de verschillende 

laadvloerhoogtes van de vrachtwagen aan tijdens het laden en lossen. 

De dock unit is een samenbouw van de volgende onderdelen, te weten: 

• overheaddeur (wordt ook wel sectionaaldeur genoemd), automatisch of handbediend 

• dockleveller 

• dockshelter 

 

Voorschriften 
De dock units beschermen de over te laden goederen tegen slechte weersomstandigheden, 
besparen energiekosten, voorkomen tocht en het daaraan verbonden ziekteverzuim van 
personeel.  
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Dock units 

 Naleving voorschriften 
Het gebruiken van de dock units moet volgens gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen van 
de fabrikant plaatsvinden. De bedieningsinstructies zijn bedoeld voor gebruikers van 
dockunits en alle personen die betrokken zijn bij installatie, bediening, preventief onderhoud 
en reparatie van de dock unit. Alleen geautoriseerde personen, die een volledige training 
hebben ontvangen en tot in detail zijn geïnformeerd over de mogelijke risico's, mogen de 
dock unit bedienen.  

 

• Het wordt aanbevolen de dock units periodiek te controleren op de volgende punten: 

- Controle op het functioneren van het hang- en sluitwerk. 

- Controle op het functioneren en werking van de leveller. 

- Controle op het functioneren van de beveiligingen. 

- Controle op de aandrijfkracht van een deur. 

- Controle op beschadigingen van de deuren. 

- Controle op de afdichting van de dockshelter. 

• Het wordt aanbevolen minimaal één maal per jaar de deuren te laten onderhouden 
(conform instructie leverancier) door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf of door de 
leverancier van de deuren. Regelgeving m.b.t. de deuren is terug te vinden onder het 
hoofdstuk “automatische deuren”. 

 

Een dock unit wordt beschouwd als een arbeidsmiddel. Daarom is het 
Arbeidsomstandighedenbesluit op de dock leveller en deur van toepassing. Dat betekent dat 
de dock unit deugdelijk moet worden onderhouden en worden gekeurd, volgens artikel 7.4a. 

 

Visuele controles kunnen door de eigen organisatie periodiek worden uitgevoerd op 
bovengenoemde onderdelen. Keuringen van de dockdeuren kunnen worden uitgevoerd onder 
de norm NEN-EN 13241-1, dock levellers onder de norm NEN-EN 1398 en onderhoud onder 
NEN-EN 12635. Afhankelijk van de voorschriften van de leverancier geldt minimaal een 
jaarlijkse keuringsplicht. Onderstaande keuringen en frequenties kunnen als advies worden 
beschouwd.  

 

De inspectie -en keuringstermijnen voor dock levellers kunnen als volgt onderverdeeld 
worden:  

1. Dagelijkse visuele inspectie door gebruiker. 

2. Jaarlijkse inspectie door deskundige. 

3. Jaarlijkse of 4-jaarlijkse gehele keuring inclusief beproeven. Zie NEN-EN 1398. 
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Dock units 

 1. Dagelijkse visuele inspectie  

De gebruiker controleert voor het gebruik de dock leveller op zichtbare gebreken en 
beschadigingen en beoordeelt vervolgens of het veilig inzetbaar is.  

 

2. Jaarlijkse visuele inspectie  

Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan: het door een deskundige laten opnemen van de 
toestand waarin de dock leveller zich bevindt en laten beoordelen of het verantwoord is dat 
de dock leveller tot de volgende inspectie veilig te gebruiken is. De inspectie dient ten minste 
één keer per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige.  

Deze termijn is sterk afhankelijk van de intensiviteit en de wijze van gebruik. Vaak dient 
eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.  

 

3. Jaarlijkse of 4-jaarlijkse keuring  

Keuren is het opnemen en beoordelen van de toestand van de dock leveller door middel van 
meting, en zo nodig beproeven door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis 
heeft.  

Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgestelde (afkeur) maatstaven, 
wordt beoordeeld of verder gebruik van de dock leveller verantwoord is, reparatie of afkeur 
dient plaats te vinden. 

 

Documenten 
- Handleiding of gebruiksinstructies/-voorschriften. 
- Onderhoudsrapportages. 
- Logboek. 

 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden.  

In combinatie met inbraakbeveiliging komt het vaak voor dat bij een vergrendeld dock de 
“nul” wordt onderbroken waardoor het dock niet eerder te bedienen is dan dat de 
vergrendeling er af is. 

 


