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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op cepa.be of mail naar infoPB@cepa.be

In een van de vorige S-mails brachten we een bijdrage over het 
behandelen van containers met een vorklift. Een aandachtige 
S-mail lezer merkte het volgende op: 

• Niet alleen 20’ containers, maar ook lege 40’ containers 
mogen met een vorklift worden opgenomen. Dit is evenwel 
enkel mogelijk in de daartoe voorziene vorksleuven. Die 
dragen meestal de vermelding “only for empty handling”

• Sommige 20’ containers zijn uitgerust met 4 vorklift pockets. 
De twee middenste pockets mogen uitsluitend voor het 
vervoer van lege containers worden gebruikt.
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Containervervoer met vorklift: 
een lezer signaleert...

Havenwerkzaamheden gaan vaak gepaard met veel lawaai. 
Als dekman word je daarom niet altijd begrepen, vooral als je 
mondelinge signalen of instructies geeft.
De ‘onderuit’ waarschuwing bij het vieren van lasten in het 
luik moet in alle omstandigheden door je collega’s kunnen 
gehoord worden. 

De oplossing is simpel: gebruik een scheidsrechtersfluitje. 
Het  typische, doordringende geluid van zo’n fluitje ontgaat 
niemand!

Let dus op!
Nooit 20’ of 40’ containers zonder sleuven met een vorklift 
opnemen.
Nooit geladen  40’ containers met een vorklift opnemen.

Als de dekman fluit, iedereen onderuit!
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Altijd veilig op en af de ladder

Nieuwe pictogrammen gevaarlijke stoffen    deel 7

Zeer licht ontvlambaar(F+)

Huidig pictogram Nieuw pictogram

Betekenis

Zeer licht ontvlambare stoffen ontbranden 
als een ontstekingsbron (vlam, vonk, 
warmte,…) in de buurt is.

Op 20 januari 2009 werd een nieuwe wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische 
stoffen van kracht.  Er geldt nog een overgangsperiode tot 1 december 2010. In de vorige S-mails hebben we al 
6 nieuwe pictogrammen voorgesteld.  Hier volgt het zevende pictogram voor gevaarlijke stoffen.

Bij het beklimmen en afdalen van ladders is het levensbelangrijk dat je drie steunpunten gebruikt. Alleen zo kan de 
actie veilig worden uitgevoerd. Hetzelfde belangrijke principe wordt ook toegepast bij het bergbeklimmen. 
De regel is dat je beide handen moet vrijhouden. Heb je toch materiaal of gereedschap nodig, laat dit dan via een 
kraan of heftruck op de juiste hoogte brengen of draag het in een rugzak of aan je gereedschapsgordel.

Hou bij het klimmen steeds de sporten vast en niet de ladderbomen aan de 
zijkant. Let er ook op dat je schoenen zuiver zijn om het risico op wegschuiven 
te vermijden en om de sporten schoon te houden.
Controleer de ladder vooraf op zijn goede staat, zorg voor een stabiele 
plaatsing, check ook de staat van de antislipschoenen en voorzie een borging 
tegen wegschuiven.

Belangrijk!
Ladders mogen enkel gebruikt worden voor werken die:
• van korte duur zijn,
• niet repetitief zijn,
• uitvoerbaar zijn met één hand,
• geen grote kracht vereisen en
• waarbij geen zware lasten moeten gedragen worden


