
Een stootpet is géén veiligheidshelm!
De verplichting om een veiligheidhelm te dragen wordt over het algemeen prima nageleefd in onze haven.  
Toch kan het nog beter… Zo worden er bij de dekmannen geregeld nog stootpetten gedragen. Ten onrechte, 
want een stootpet biedt niet de nodige bescherming voor dit soort werk. 
De naam “stootpet” spreekt voor zich en zegt precies waarvoor de pet ontworpen is: om je hoofd te beschermen 
tegen lichte stoten  Ze mag daarom enkel en alleen in welbepaalde omstandigheden gedragen worden. 

In de haven dragen we, zoals voorgeschreven, een “VEILIGHEIDSHELM” 

Safety Flash - Over en voor veilig werken in de haven
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GHS07 is de codenaam voor schadelijke, 
irriterende stoffen die we vooral terug- 
vinden in reinigings- en onderhouds- 
producten.
Onder schadelijke, irriterende stoffen verstaan 

we vloeibare stoffen, vaste stoffen, gassen en 
mengsels die:
• gevaarlijk zijn voor de ozonlaag
• bij contact met de huid of de ogen over-

gevoeligheid, irritatie en/of jeuk veroorzaken.
• bij inademing de luchtwegen irriteren (neus, 

keel, slokdarm en longen). Dit uit zich meestal 
in een (prikkelende) hoest en een kriebel 
in neus of keel. Maar ook slaperigheid of 
duizeligheid kunnen voorkomen.

De effecten van een blootstelling aan deze 
producten doen zich vrijwel meteen gevoelen, 
maar zijn meestal tijdelijk. Slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen leiden ze tot blijvende 
schade. 

Het pictogram voor opslag en gebruik is 
herkenbaar aan de rode kader, de witte 
achtergrond en het  uitroepteken.

Gevaarlijke stoffen, zo pak je ze aan!  
Gevaarlijke stoffen zijn een belangrijk aandachtspunt in het streven naar een zo veilig mogelijke werkomgeving.
Deze keer willen we graag de CLP-klasse  GHS07 nader belichten!

Wanneer mag een stootpet wel?
Een stootpet mag alleen dàn gedragen worden wanneer het risico op vallende voorwerpen absoluut is 
uitgesloten. Dat wil zeggen…
• In burelen en sanitaire voorzieningen. 
• Op de autoparking en op de weg van en naar gebouwen.
• Tijdens verplaatsingen van de gebouwen naar de voertuigen op de parking en met de shuttlebus naar de kranen.
• Aan de gates.
• Tijdens het besturen van voertuigen met een dak.
• Bij het behandelen van auto’s aan roro-schepen.
• In welomschreven omstandigheden en plaatsen én in overleg met de GIDPB. De beslissing moet via take-5 

door de hiërarchische lijn gecommuniceerd worden.
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Maak kennis met de mensen van de Dienst Preventie & Bescherming.  
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Via het gemeenschappelijk preventiebeleid en het jaaractieplan streven we samen met jullie, de vakbonden en de werkgevers naar een zo veilig mogelijke werkomgeving.  
De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (GIDPB) speelt daarbij een belangrijke ondersteunende en adviserende rol. Maak kennis met de mensen 
die zich bij de GIDPB elke dag voor onze veiligheid inzetten… 
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