
 

 

 

Controlelijst Pallet- en Legbordstelling 

 
Datum beoordeling: 
 

Lokaal: 
 

Gecheckt door: 
 

Arbo knelpunten Pallet- en Legbord-
stelling 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

1 Is de docenti opgeleid om de poten-
tiële gevaren m.b.t. de stellingen te 
onderkennen? 
 
Opmerking: de docent weet mede op 
basis van de keuringsrapporten 
waarop te letten voor veilig gebruik 
van stellingen. 
 

    

2 Worden de leerlingen voorgelicht 
over de risico’s en geïnstrueerd inza-
ke het laden en lossen van pallets of 
goederen in een stelling? 
 

    

3 Worden de leerlingen geïnstrueerd 
om alleen onder toezicht van de 
docent bij de stelling te werken? 
 

    

4 Is er een officieel keuringsrapport 
van de stelling en zijn de keuringsge-
gevens opgeslagen? 
 

    

5 Is de stelling voorzien van een geldi-
ge keuringssticker? 
 

    

6 Is de stelling voorzien van een DT-
plaat (Draagkracht/ Typeplaat)? 
 

    

7 Vindt er structureel onderhoud aan 
de stelling plaats en worden de on-
derhoudsrapporten opgeslagen? 
 

    

8 Zijn de gangpaden tussen de stellin-
gen breed genoeg ? 
 
Richtlijnen: 
- Minimaal 1,1 m 
- Bij gebruik van transportmidde-

   

Zie volgende pagina 



 
 

 

 

 

 

 

len minimaal 0,75 m extra 
- Kijk voor richtlijnen tijdens het 

gebruik van transportmiddelen 
op de controlelijst ‘interne 
transportmiddelen algemeen’ 

 

9 Zijn alle jukken onbeschadigd en zijn 
de horizontale en diagonale schorin-
gen van de jukken in goede staat? 
 

    

10 Staan de jukken, in de richting dwars 
op de stellinggang, voldoende in het 
lood? 
 

    

11 Zijn de inhaakverbindingen in goede 
staat en zitten de boutverbindingen 
nog vast? 
 

    

12 Zijn alle liggers/ dwarsleggers onbe-
schadigd? 
 

    

13 Zijn alle lasverbindingen in goede 
staat (niet ingescheurd)?  
 

    

14 Zijn de hoekse en kopse kanten van 
de stelling afdoende beschermd 
tegen aanrijding (beschermvoet)? 
 

    

15 Is het maximale draaggewicht per 
liggerpaar / legbord bekend? 
 

    

16 Zijn de vereiste PBM’s beschikbaar? 
- S2 veiligheidsschoenen 
 
En afhankelijk van de materialen die 
gehandeld moeten worden:  
- Veiligheidshandsschoenen 
- Beschermende kleding 
 
En afhankelijk van de hoogte van het 
laden / lossen van pallets of goe-
deren:  
- Veiligheidshelm 
 

    

17 Wordt de stelling zodanig verlicht, 
dat het aanwezige licht geen risico 
oplevert voor veiligheid en gezond-
heid tijdens het werken? 
 

   

Zie volgende pagina 



 

 

 

18 Zijn er voldoende maatregelen rond 
de werkplek genomen om te voor-
komen dat de leerling zijn eigen 
veiligheid en die van anderen in 
gevaar brengt? 
 
Bijvoorbeeld: pionnen beschikbaar 
om de werkplek te markeren. 

   

Zie hieronder voor additionele punten 
palletstelling en volgende pagina voor 

additionele punten legbordstelling. 

 

 

Additionele controlepunten Palletstelling 
 

Arbo knelpunten Hulpmiddelen 
Voor de Palletstelling 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

19 Zijn de staanders nog in contact met 
de vloer (verankerd)? 
 

    

20 Zijn alle borgpennen van de stelling 
aanwezig? 
 

    

21 Is het gewicht van de pallets met 
goederen lager dan het maximaal 
toegestane laadgewicht van de pal-
letstelling? 
 

    

22 Pallets. Zijn de pallets van goede 
kwaliteit en geschikt voor de stel-
lingvoering (maatvoering en klamp-
richting)? 
 

    

23 Pallets. Is de palletmaat in diepte-
richting in overeenstemming met de 
diepte van de jukken van de pallet-
stelling? 
 

    

24 Transportmiddelen. Zijn de juiste 
interne transportmiddelen aanwezig 
om op verantwoorde, veilige wijze 
op iedere hoogte van de liggers pal-
lets te laden/ lossen? 
 

   

Zie volgende pagina voor additionele 
punten legbordstelling 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Additionele controlepunten Legbordstelling 
 

Arbo knelpunten Hulpmiddelen 
Voor de Legbordstelling 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

19 Zijn de staanders voorzien van een 
grondplaat? 
 

    

20 Zijn de liggers van de legbordstelling 
geborgd? 
 

    

21 Zijn de legborden op de juiste ma-
nier aan de liggers bevestigd? 
 

    

22 Zijn de legborden schoon en onbe-
schadigd? 
 
 

    

23 Is het gewicht van de ingeslagen 
goederen op de legborden lager dan 
het maximaal toegestane laadge-
wicht van de legbordstelling? 
 

    

24 Zijn de juiste middelen (bijvoorbeeld 
een goedgekeurde trap) aanwezig 
om de goederen bij inslag/ uitslag 
veilig en verantwoord van de leg-
borden te halen? 
 

    

 

                                                 
i Met ‘docent’ worden op individuele basis alle (vak)docenten, instructeurs, assistenten en andere personen aangeduid die 
betrokken zijn bij het directe onderwijs aan de leerlingen.  


