
BEVEILIG
Chauffeurs moeten een voertuig beveiligen wanneer het voor het eerst 
wordt geladen. Beveilig voertuigen met zachte zijkanten met een kantelkoord, 
wat strak door alle oogjes en wikkelaars wordt getrokken. Bevestig de uiteinden 
van het kantelkoord met een uniek genummerde zegel of slot. Noteer het 
zegelnummer op de checklist.Als de binnenkant van het voertuig tijdens de reis 
wordt gecontroleerd, de bestuurder moet dan opnieuw het slot, kantelkoord of 
andere beveiligingsapparaten aanbrengen en/of een nieuwe zegel aanbrengen.
Beveilig hardzijdige en koelvrachtwagens met een zegel, slot of ander 
beveiligingsapparaat.Chauffeurs zouden reserve zegels moeten hebben om 
het voertuig na elke controle opnieuw te verzegelen.Voertuigeigenaren moeten 
de chauffeurs voorzien van middelen om het voertuig op passende wijze te 
beveiligen, waaronder een kantelkoord, zegels of sloten.

CONTROLEER
Chauffeurs moeten een voertuig controleren wanneer het voor het eerst 
wordt geladen op tekenen van onbevoegde toegang. Na elke stop moeten 
de chauffeurs het voertuig controleren om er zeker van te zijn dat er geen 
onbevoegden personen de lading zijn binnengekomen. Controleer alle zegels, 
sloten, kantelkoorden of andere beveiligingsvoorzieningen op tekenen van 
schade of sabotage voor en tijdens de reis. Controleer de zijkanten en het dak 
van het voertuig en controleer alle externe compartimenten.

REGISTREER
Chauffeurs moeten alle controles tijdens de reis op een controlelijst 
invoeren. Noteer de datum, tijd en lokatie van elke controle en noteer alle 
zegelnummers op de checklist. Chauffeurs moeten reservecontrolelijsten 
beschikbaar houden.Als er veel stops nodig zijn, gebruik dan meerdere 
controlelijsten. Voertuigeigenaren moeten chauffeurs voorzien van middelen 
voor het bijhouden van gegevens, zoals controlelijsten en schriftelijke 
instructies voor het begin van elke reis.

BEVEILIG.
CONTROLE.

REGISTREER.



De Britse Grenswacht Civielrechtelijke 
Boete Accreditatie Regeling
We bieden een regeling voor vervoerders die consequent voldoen aan en een hoog 
niveau van voertuigbeveiliging handhaven. Deelname aan de regeling kan een 
boete aanzienlijk verminderen.

Als u wilt dat uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling, vult u het 
aanvraagformulier dan in (www.gov.uk/government/publications/ 
civil-penalty-accreditation-scheme) op de GOV.UK website en stuur 
deze naar BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Voor meer informatie over de civielrechtelijke boetewetgeving kunt u 
contact opnemen met:
Clandestiene deelnemer Civiele Boete Team 
(Clandestine Entrant Civil Penalty Team)
Border Force South East
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk
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Voor meer informatie over de 
Clandestiene Deelnemer Civiele Boete 
Regeling, scan op de QR-code:

http://www.gov.uk/government/publications/ civil-penalty-accreditation-scheme
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