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Infokaarten voor etikettering gevaarlijke stoffen 
en mengsels

Opslag en gebruik
Voor de opslag en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen en mengsels moet de CLP-regelgeving 
toegepast worden. CLP staat voor Classification, 
Labelling & Packaging, ofwel de indeling, 
etikettering en verpakking. Afhankelijk van 
hun eigenschappen en enkele andere factoren 

worden de gevaarlijke stoffen en mengsels 
ingedeeld in 1 of meerdere van de 9 ver-
schillende klassen. De etiketten die hiermee 
overeenstemmen worden op de verpakking 
aangebracht. Een overzicht van de etiketten 
en de bijhorende info vind je in een handige 
kleine flyer* die recent een nieuw jasje kreeg: 
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/
Cepa_brochure012_102020.pdf 

* De versie uit 2019 is ook nog steeds correct en kan
nog gebruikt worden.

Transport 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen en 
mengsels is de transportwetgeving van toe-
passing. Net als voor de opslag en het gebruik 
worden gevaarlijke stoffen en mengsels 
ook voor het transport ingedeeld in 1 of 
meerdere van de 9 klassen. De etikettering 
die gebruikt moet worden voor het transport 
vind je terug op: 
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/
CEPA_brochure_gevaarsetikettering-112020.pdf 
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Bij het etiketteren van gevaarlijke stoffen en mengsels zijn er verschillende wetgevingen van toepassing. We onderscheiden 2 belangrijke zaken: 
de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen en mengsels, en het transport van gevaarlijke stoffen en mengsels.

Nieuwe & aangepaste instructiekaarten
Nieuwe instructiekaarten:
R-VIK-007 
Lossen van zwaar goed
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/ST-VIK-007.pdf

R-VIK-008 
Laden van zwaar goed
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/ST-VIK-008.pdf

Aangepaste  instructiekaart:
ST-VIK-088   
Transport van ronde lasten op de lippen 
van een heftruck

https://www.cepa.be/wp-content/uploads/ST-VIK-088_202101.pdf
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De flyer en de kaart zijn gratis te verkrijgen bij 
OCHA, de dienst Veiligheid, de loketten van 
afdeling Haven en de dienst Uitrusting. Hou 
natuurlijk rekening met de coronamaatregelen 
op de verschillende diensten als je er één komt 
halen. 

voor een haven die samenwerkt

voor een haven die samenwerkt

Gevaarlijke stoffen

P-zinnen: algemeen

P101 bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 

beschikking houden

P102 buiten het bereik van kinderen houden

P103 alvorens te gebruiken, het etiket lezen

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

P201 alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen

P202 pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

P210 verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken

en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

P211 niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

P220 van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren

P222 contact met lucht vermijden

P230 vochtig houden met ...

P231 onder inert gas werken

P232 tegen vocht beschermen

P233 in goed gesloten verpakking bewaren

P234 uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

P235 koel bewaren

P240 opslag- en opvangreservoir aarden

P241 explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken

P242 uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

P243 voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

P244 houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet

P250 malen/schokken/... wrijving vermijden

P251 ook na gebruik niet doorboren of verbranden

P260 stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

P261 inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

P262 contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

P263 bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden

P264 na het werken met dit product ... grondig wassen

P270 niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product

P271 alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P272 verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten

P273 voorkom lozing in het milieu

P280 beschermende kleding/beschermende handschoenen/oogbescherming/

gelaatsbescherming dragen

P282 koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming

dragen

P283 vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen

P284 [bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen

P231+P232 inhoud onder inert gas/… gebruiken en bewaren. Tegen vocht

beschermen

P235+P410 koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen 

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

P301 NA INSLIKKEN: 

P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:

P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

P304 NA INADEMING:

P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

P306 NA MORSEN OP KLEDING: 

P308 NA (mogelijke) blootstelling:

P310 onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P311 een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P312 bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P313 een arts raadplegen

P314 bij onwel voelen een arts raadplegen

P315 onmiddellijk een arts raadplegen

P320 specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)

P321 specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)

P330 de mond spoelen

P331 GEEN braken opwekken

P332 bij huidirritatie:

P333 bij huidirritatie of uitslag:

P334 in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen

P335 losse deeltjes van de huid afvegen

P336 bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de

betrokken plaatsen

P337 bij aanhoudende oogirritatie:

P338 contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

P340 de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze

gemakkelijk kan ademen

P342 bij ademhalingssymptomen:

P350 voorzichtig wassen met veel water en zeep

P351 voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

P352 met veel water en zeep wassen

P353 huid met water afspoelen/afdouchen

P360 verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en 

pas daarna kleding uittrekken

P361 verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken

P362 verontreinigde kleding uittrekken

P363 verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

P370 in geval van brand:

P371 in geval van grote brand en grote hoeveelheden:

P372 ontploffingsgevaar in geval van brand

P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt

P374 met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen

P375 op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar

P376 het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden

P377 brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden

P378 blussen met ...

P380 evacueren

P381 alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden

P390 gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden

P391 gelekte/gemorste stof opruimen

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken

P302+P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat 

verband aanbrengen

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en 

ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen 

indien mogelijk; blijven spoelen

P306+P360 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk 

met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken

P309+P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

P332+P313 bij huidirritatie: een arts raadplegen

P333+P313 bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

P335+P334 losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/

nat verband aanbrengen

P337+P313 bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

P342+P311 bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P361+P364 verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens 

deze opnieuw te gebruiken

P362+P364 verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw 

te gebruiken

P370+P376 in geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden

P370+P378 in geval van brand: blussen met ...

P370+P380 in geval van brand: evacueren

P370+P380+P375 in geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van 

ontploffingsgevaar

P371+P380+P375 in geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. 

Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

P401 ... bewaren

P402 op een droge plaats bewaren

P403 op een goed geventileerde plaats bewaren

P404 in gesloten verpakking bewaren

P405 achter slot bewaren

P406 in corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren

P407 ruimte laten tussen stapels/pallets

P410 tegen zonlicht beschermen

P411 bij maximaal ... °C/... °F bewaren

P412 niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

P413 bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van

maximaal ... °C/... °F bewaren

P420 gescheiden van ander materiaal bewaren

P422 onder ... bewaren

P402+P404 op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren

P403+P233 op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten

verpakking bewaren

P403+P235 op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

P410+P403 tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren

P410+P412 tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen  

boven 50 °C/122 °F

P411+P235 bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering

P501 inhoud/verpakking afvoeren naar ...
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6.1 giftige stoffen 6.2 infectueuze 
7. radioactieve stoffen

(besmettelijke) stoffen 
7A, 7B en 7C

 

9A lithiumcellen Merkteken milieu- Merkteken stoffen Merkteken uitgezonderde

lithiumbatterijen gevaarlijke stoffen op hoge temperatuur hoeveelheden

Merkteken voor lithiumcellen oflithiumbatterijen
Waarschuwingstekens gefumigeerde/geventileerde container

Waarschuwingstekenskoelingsmiddel/ conditioneringsmiddel

Merkteken beperkte hoeveelheden
Oriëntatiepijlen

  7. radioactieve stoffen 
8. bijtende stoffen 9. diverse gevaarlijke

  7D (groot etiket), 7E (splijtstoffen) 

stoffen en voorwerpen

Gevaarsetikettering-merking transport

voor een haven die samenwerkt

Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming 
aan de haven van Antwerpen - 2020
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Veilig op- en afstappen van voertuigen deel 3

De grote heftruck en empty container handler 
In de vorige S-mail gaven we enkele richtlijnen mee voor het veilig op- en afstappen van kleine heftrucks. In 
deze editie focussen we ons op de grote heftrucks en empty container handlers.

OPSTAPPEN
1 Controleer voor je opstapt het toestel. Kijk ook naar de opstap: die mag niet beschadigd zijn en moet 

voldoende antislip hebben zodat je niet uitglijdt.
2.  Zorg bij het opstappen steeds voor 3 steunpunten. De meeste grote heftrucks en empty container handlers 

hebben een leuning langs de toegangstrap of -ladder en een handvat aan beide kanten van de deurstijl.
3.  Stap op via de trap of ladder, open de deur, ga zitten en doe je veiligheidsgordel om. Sluit de deur. Hierna 

kan je het toestel starten. 
4.  Wacht tot de camera aanstaat en controleer op je camera de directe omgeving voor je vertrekt. Kijk ook 

om je heen om de verdere omgeving te checken en veilig te kunnen vertrekken.

AFSTAPPEN
1.  Na het werk parkeer je op een hiervoor voorziene plaats. 
2.  Trek de handrem aan en zet het contact uit. 
3. Controleer voor het afstappen of je niet kan aangereden worden door 

andere voertuigen en of de ondergrond veilig is zodat je je voeten niet 
kan omslaan (vb. door rommel).

4.  Open de deur. Gebruik ook bij het afstappen steeds 3 steunpunten. Zet je 
linkervoet op het platform naast de cabine of op de eerste trede en stap  

 
uit de cabine. Draai met je rug achteruit. Daal achterwaarts af, steeds met 
je rechterhand aan de leuning of het handvat. Kijk voor je van de laatste 
trede afstapt nog even om je heen. Stap ook de laatste trede achterwaarts 
af tot je met beide voeten veilig op de grond staat.

Belangrijk: spring nooit van de trap van de heftruck of empty container 
handler af.  Op deze manier gebeuren de meeste ongevallen!

Havenarbeider met arm vast onder transportband 
Leren uit ongevallen

Situatie:
Een havenarbeider was aan het werken bij een 
machine die zakken plastic granulaat verbulkt. 
Een pallet met zakgoed plastic granulaat 
werd geplaatst in de machine die de zakken 
versnijdt. De lege zakken werden daarna via een 
transportband naar een balenpers gebracht.

Wat ging er fout?
De havenarbeider merkte op dat er onderaan 
de transportband van de machine naar de 
balenpers een lege plastic zak vastzat. Om te 
vermijden dat de transportband zou blokkeren, 
wilde hij deze zak weghalen. Hij deed dit terwijl 
de transportband nog aan het draaien was. Bij 
het lostrekken van de plastic zak werd deze 
meegetrokken door de draaiende transportband. 
De havenarbeider had de zak nog vast, waardoor 
hij met zijn arm onder de transportband werd 
getrokken. Zijn arm draaide mee onder de 
band en kwam volledig vast te zitten. Collega’s 
snelden te hulp om hem te bevrijden. Er werd 
een breuk in de rechterarm vastgesteld. Dit had 
nog veel erger kunnen aflopen.

Hoe kan je dit vermijden?
• Draaiende en bewegende delen moeten af-

geschermd zijn.

• Blijf uit de buurt van draaiende of bewe-
gende delen die niet afgeschermd zijn. Moet 
je er toch bij in de buurt komen, schakel de 
machine dan altijd eerst uit en blokkeer de 
stroomvoorziening zodat de machine niet 
ongewild opnieuw kan opstarten.

 Dit is de LOTO-procedure. LOTO staat voor 
LockOut-TagOut en is een veiligheidsproce- 
dure waarbij de energietoevoer van indus-
triële machines of apparatuur wordt afge-
sloten tijdens werkzaamheden, hoofdzakelijk 
bij onderhoud en herstellingen. LOTO is 
bedoeld om mensen te beschermen tegen 
het onverwacht vrijkomen van energie en de 
gevaren van machines in werking.

• Let steeds goed op bij het plaatsen van 
handen en vingers. Stel jezelf de vraag: 
“Is dit een veilige positie voor mijn handen en 
vingers?” Zicht onderaan transportband – wegnemen van plastic zak


