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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: nieuwe procedure 

 nieuw 

1. Doel van deze procedure: 
 

 Deze procedure beschrijft de werkwijze voor voertuigen van externen die op de site van Hoboken 
rondrijden 

2. Toepassingsgebied 
 

 De verplichtingen zijn van toepassing op iedereen die zich op de bedrijfsterreinen UPMR begeeft met: 
- Personenwagens 
- Bestelwagens 
- Vrachtwagens voor vervoer van materiaal en gereedschappen 

 

3. Definities: 
 

UPMR nummerplaat Nummerplaat uitgereikt door Umicore met formaat A-UPMR-00X 
contractor Voert in opdracht van Umicore taken uit,  

 
 

4. Procedure: 
 
 

4.1 Flowchart Proces 
n.v.t. 
 
 

4.2 Taken en verantwoordelijkheden 
 
Uitvoerder= degene die fysisch de taak uitvoert 
Verantwoordelijke = degene die verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de taak en de controle er 
op 
Te consulteren = Een medewerker die wordt gecontacteerd door de verantwoordelijke/ advies geeft over de 
uit te voeren taak. 
Te informeren = Dient (achteraf) geïnformeerd te worden over de uitgevoerde taak. 
Medewerker= eender welke medewerker van de dienst die aangesteld is om de taak uit te voeren en ook 
bevoegd is om de taak uit te voeren 
 
 

 

Proces Uitvoerder Verantwoordelijke Te consulteren Te informeren 

Aanmelden voertuig contractor    

Keuren voertuig PEVO    

Controle op voertuigen IB    
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4.3 Procesbeschrijving 
 
4.3.1 Toekennen UPMR nummerplaat 
 

1. voertuigen die voor het eerst op de site rondrijden 

 Het voertuig moet zich naar de stallingplaats contractor begeven. 

 De wagen voor in gebruik name, aanbieden bij PEVO services (Yvo Landuydt) voor een 
deugdelijkheidskeuring en na goedkeuring zal een groene sticker aangebracht worden die geldig is tot 
eerst volgende keuring. 

 UPMR nummerplaten worden aangebracht + sticker met nummerplaat 
 

2. Vervangen van voertuigen 

 Vervangen van een voertuig met UPMR nummerplaat melden bij PEVO services. 

 Het is niet toegelaten zelf de nummerplaat op een ander voertuig te plaatsen zonder dit te melden. 

 Het vervangende voertuig mag zich éénmalig zonder UPMR nummerplaat over de site begeven naar 
de stallingplaats contractor. 

 De wagen voor in gebruik name, aanbieden bij PEVO services (Yvo Landuydt) voor een 
deugdelijkheidskeuring en na goedkeuring zal een groene sticker aangebracht worden die geldig is tot 
eerst volgende keuring. 

 UPMR nummerplaten worden aangebracht + sticker met nummerplaat 
 
 

3. Controlestickers:  
Groen 
Goedgekeurd tot volgende keuring 

 
 Oranje 

Voertuig is nog rijvaardig maar heeft opmerkingen. 
Na herstelling terug aanbieden binnen 14 dagen. (terug aanbieden wordt opgevolgd door PEVO 
services). Na herstelling en goedkeuring wordt de groene sticker aangebracht. 

 
 

 Totaal afgekeurd 
Voertuig onmiddellijk uit dienst te nemen en UPMR nummerplaten inleveren bij PEVO services 

Op de sticker wordt de datum voor 
hercontrole geschreven. Indien de 
oranje sticker nog op het voertuig kleeft 
na deze datum mag het voertuig niet 
meer rijden op de site. 
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 Nummerplaat 
Op de wagen zal een anti diefstal sticker met nummerplaat gekleefd worden zodat nummerplaten niet 
meer kunnen gewisseld worden. Indien men dit toch doet zonder melden, dan zal de wagen geen 
sticker met nummerplaat hebben en is het duidelijk dat de wagen onterecht met UPMR nummerplaat 
rondrijdt. 

 
 

4.3.2 Voertuigen met officiële nummerplaat 
De volgende documenten moeten steeds aanwezig zijn in de wagen en ter controle kunnen voorgelegd 
worden: 

 Inschrijvingsbewijs 

 Gelijkvormigheidsattest 

 Groene kaart  

 Keuringsbewijs 
 
De volgende documenten moeten steeds aanwezig zijn bij de chauffeur en ter controle kunnen voorgelegd 
worden: 

 Identiteitskaart 

 Rijbewijs 
 
4.3.3 Controle van de voertuigen op de site 
Interne bewaking zal maandelijks controle uitvoeren aan de parkeerplaatsen van deze voertuigen. 
Zij controleren volgende punten: 

- Is de keuringsdatum nog geldig (niet overschreden)? 
- Is het voertuig voorzien van een sticker met UPMR nummerplaat? 
- Zijn alle stickers in goede staat? 
- Is de datum op de oranje sticker niet overschreden? 

 
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, zal er een klem op de wagen geplaatst worden zodat deze niet 
meer kan gebruikt worden. Men moet zich dan aanmelden bij Yvo Landuyt om voertuig in orde te laten 
brengen.  
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4.4 Keuring voertuigen UPMR nummerplaat 
Wordt gekeurd als havenvoertuig. (deugdelijksheidkeuring) 
 
Visuele keuring op volgende punten. 

- Alle lichten en richtingaanwijzers 
- Werking claxon 
- Staat van de banden  
- Roestvorming algemeen (doorgeroest chassis is afgekeurd) 
- Glasramen, op aanwezigheid en barsten. 
- Op loshangende onderdelen, (bumpers, uitlaat e.a.) 

 
Remproef 

- Voetrem, de wagen in beweging brengen en noodstop maken, de wagen moet duidelijk op korte 
afstand stoppen; 

- Handrem, op helling de wagen stoppen en handrem optrekken, voertuig moet blijven staan. Indien 
geen helling, de wagen in beweging brengen en handrem optrekken tot wielen blokkeren. 
 

Ophanging  
- Ophanging van de wagen algemeen (mag niet scheef hangen) 
- Schokdempers worden getest door op elke hoek van de wagen een fikse duw te geven en mag geen 

2é maal terugveren. 
 
 
Opmerking 
Het is de verantwoordelijkheid van de contractor om te allen tijde het voertuig in degelijke staat te houden, 
conform de punten van de deugdelijksheidkeuring. 
 

5. KPI’s 
 

KPI 1  

KPI 2 

KPI 3 

 

 


