
Actief tegen criminaliteit

veilig 
onderweg

Belangrijke telefoonnummers:

Politie, brandweer, ambulance
In bijna heel Europa kan in urgente situaties hulp 

worden gezocht via:

112
Geen spoed?

Bel dan de politie via:

0900-8844
Buitenland

Vanuit het buitenland belt u bij minder dringende 
meldingen:

(00 31) 343 57 8844
Meld Misdaad Anoniem:

0800-7000
Via Meld Misdaad Anoniem kunt u gratis anoniem 

tips melden over misdrijven

De transport- en logistieke keten is 
kwetsbaar voor criminaliteit. Iedereen met 
of zonder lading kan doelwit zijn. Neem 

daarom voorzorgsmaatregelen. 

CONSULTANCY



VerMijd risico’s
Het is van belang om op de juiste wijze te handelen en zoveel 
mogelijk risico te vermijden. Want iedere diefstal is er een te veel! 
De meest risicovolle momenten doen zich voor als u niet meer alert 
bent, bijvoorbeeld na een vermoeiende rit, tijdens het overnachten 
in de cabine of tijdens de persoonlijke verzorging. 

Het laden en lossen is een kritisch moment in verband met diefstal 
en uw eigen veiligheid.

TiPs Voor VeiliG VerVoer 
•	 Vervoer met het juiste vervoermiddel.
•	 Houd zoveel mogelijk toezicht op het voertuig en de lading.
•	 Zo min mogelijk onbeheerd laten (over)staan.
•	 Parkeer zoveel mogelijk op veilige parkeerplaatsen (via de IRU 

Transpark website http://www.iru.org/transpark-search-action 
kan o.g.v. de ingegeven route worden gezocht).

•	 Geen lifters of andere personen meenemen.
•	 Vertrek direct na het laden; laat geen voertuig bij de woning 

of op andere plaatsen overstaan. Een goede planning kan dit 
voorkomen.

•	 Afwijkingen van de route direct melden en overleggen met de 
planning.

•	 Als u bij het opgegeven losadres naar een ander adres wordt 
doorgestuurd, neem dan altijd contact op met uw werkgever. 
Hij moet eerst verifiëren of het nieuwe adres daadwerkelijk 
klopt.

•	 Pas op het losadres, op het moment van uitladen mogen 
deuren, zeilen of laadklep worden geopend.

•	 Zorg dat de laadklep of deur niet tussentijds wordt geopend.
•	 Schakel bij het verlaten van de vrachtauto het 

beveiligingssysteem in en sluit de cabine altijd af.

oMGAAn MeT AGressie
Agressie ontstaat op een moment dat u het niet verwacht! Uw 
gedrag is vaak bepalend voor de reactie van de tegenpartij. 

Hoe Te HAndelen:
•	 Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven en probeer 

niet te winnen.
•	 Voorkom escalatie door (indien mogelijk) weg 

te gaan.
•	 Laat het nooit op een vechtpartij uitlopen.
•	 Denk altijd aan uw eigen veiligheid. 

Bedenk steeds: een mensenleven is met 
geen goud te betalen; laat het daarom 
nooit uit de hand lopen.

•	 Neem het signalement van de 
verdachte op en waarschuw de politie.

•	 Maak gebruik van de noodknop voorziening indien aanwezig.

Meld elk voorval van agressie of geweld bij de planning of een 
ander daarvoor aangewezen persoon. 

doe altijd aangifte van agressie of geweld! Verzamel, indien 
mogelijk, bewijsmateriaal, zoals foto’s, doktersverklaringen, 
camerabeelden en gegevens van getuigen. Meld alle schades 
via de leidinggevende.

Tips voor Veilig Vervoer is een product van de Code 95 erkende 
training Criminaliteitspreventie. 
Meer weten over deze training?
W: www.tlnconsultancy.nl
E: info@tlnconsultancy.nl 
T: 088 4567 146 CONSULTANCY


