Geef mensensmokkel geen kans!
Tips voor truckers

Mensensmokkel kan PROBLEMEN veroorzaken:
ladingbeschadiging, vertragingen, vernietiging
van voedingswaren, hoge boetes, inbeslagname

PARKEREN

SOCIALE CONTROLE

•

•

Parkeer samen met andere collega’s.

•

Heb aandacht voor verdachte situaties of

goed verlichte plaats zodat die zichtbaar is

wagen, geweld enz.
Jullie MEDEWERKING is belangrijk bij de aanpak

Parkeer de vrachtwagen op een publieke en
vanop afstand.

gedragingen in de omgeving.

van deze problemen.

•

Vermijd bosranden of beplante plaatsen.

Daarom deze tips om jullie VEILIGHEID te

•

Parkeer zodanig dat er voor derden geen 		

verhogen:

aanwijzingen zijn van de bestemming naar

EEN GOEDE START

(overkant straat, andere rijrichting …).

•

Verlies vrachtwagen en collega-truckers
niet uit het oog.

•

het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk

Waarschuw je collega’s en de politie
in geval van verdachte situaties.

Vergrendel de laadruimte na het laden met
een slot, zegel of ander sluitingsmechanisme.

•

•

Laad de vracht zonder tussenruimtes of

Verstopplaatsen
Windgeleider

laat genoeg ruimte om het laadruim te
laten controleren.
•

Snoer de zeilkoord op correcte wijze dicht.

•

Noteer het nummer van het slot of de zegel
op de boorddocumenten.
Assen
Op de lading
In of op
opbergruimtes

In de lading

VERDACHTE SITUATIE OF ONREGELMATIGHEID

•

•

Vergrendel ramen en deuren bij het achter-

•

Controleer zorgvuldig de buitenkant van de

•

Meld ook problemen van collega-chauffeurs.

lingen.

•

Rij zeker niet verder.

Kijk naar boven- en onderzijde, windgeleider,

•

Onderneem zelf geen actie, want je brengt

vrachtwagen op beschadigingen en herstel-

•

assen en andere ruimten.
•

Contacteer onmiddellijk de politie via het
oproepnummer 101.

laten van de vrachtwagen voor een pauze.

daarmee je veiligheid in gevaar.

Check GRONDIG wanden, koorden, verzegelingen en sloten.

•

Vergelijk die met de nummers die op de
boorddocumenten werden geschreven.

•

Vraag collega-truckers om hulp bij de
controle van je vrachtwagen.

V.U. : Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

VERGRENDELING EN CONTROLE BIJ PAUZES

Geef
MENSENSMOKKEL
geen kans!

TIPS
voor truckers
Meer info: www.febetra.be
Bij verdachte situaties: bel 101

