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THEMAOPPERVLAKTEBEHANDELING & VEILIGHEID

Afscheid van de oranje  
gevarenpictogrammen
Oranje gevarenpictogrammen beho-
ren vanaf 1 juni 2017 tot het ver-
leden. De gekende vierkante geva-
renpictogrammen werden vervangen 
door nieuwe ruitvormige pictogram-
men. Geen enkele stof of mengsel dat 
verkocht wordt mag nog de oranje la-
bels dragen.

NIEUWE CLP-LABELS 
BRENGEN MEER DUIDE-
LIJKHEID

Op 1 juni 2017 moeten alle stoffen en 

mengsels die verkocht worden voldoen 

aan de Europese regelgeving voor Clas-

Oranje gevarenpictogrammen verdwijnen 

dus voorgoed. Voor alle producten die 

verkocht worden geldt nu dat:

-

grammen zichtbaar moeten zijn op de 

verpakking én op het veiligheidsinforma-

tieblad

-

tieblad gebruik moet maken van H- en 

P-zinnen (gevarenaanduidingen en voor-

zorgsmaatregelen) in plaats van R- en S-

zinnen (intrinsiek gevaar en veiligheid).

Als u producten met oude oranje geva-

renpictogrammen op het etiket aankocht, 

kan u ze nog wel intern gebruiken. Het is 

niet nodig om een nieuw CLP-etiket over 

het oude etiket te kleven. Wel moeten 

voor deze producten het veiligheidsinfor-

matieblad en de veiligheidsinstructies aan 

de CLP-regelgeving voldoen. Daar moeten 

dus niet alleen de nieuwe gevarenpicto-

grammen op staan, maar ook H- en P-

zinnen.

Het is aan te raden om voor de produc-

ten die u aankocht voor 1 juni een nieuw 

veiligheidsinformatieblad op te vragen bij 

de leverancier.

WAARSCHUWINGS-
ETIKETTEN: VAN ORANJE 
VIERKANT NAAR WIT 
GERUIT

De Europese verordening voor CLP voer-

en etiketteren van stoffen en mengsels. 

Hierdoor werden onder meer de gekende 

oranje gevarenpictogrammen vervangen 

door ruitvormige pictogrammen.

De invoering van deze nieuwe pictogram-

men gebeurde gefaseerd. De meeste 

gevaarlijke stoffen en mengsels moeten 

momenteel al geëtiketteerd zijn met de 

nieuwe gevarenpictogrammen. Alleen 

voor mengsels en preparaten die op de 

markt waren voor 1 juni 2015 was er nog 

een overgangsperiode tot 1 juni 2017, 

waarin de oude oranje pictogrammen nog 

toegelaten waren.

Op 1 juni 2017 is ook deze laatste over-

gangsperiode afgelopen en moeten alle 

stoffen en mengsels die verkocht worden 

voldoen aan de nieuwe regels. Alle verpak-

kingen van alle gevaarlijke stoffen moeten 

voorzien zijn van een etiket waar onder 

meer de gevarenpictogrammen, het sig-

naalwoord, de leverancier en de H- en 

P-zinnen vermeld worden. Een voorbeeld 

van hoe een correct etiket eruit ziet:

IDEWEi

SNEL DE JUISTE MENSEN AANWERVEN
Het VOM – Adecco partnership biedt een oplossing. Het Adecco Beginnerscontract is een exclusief Adecco product dat voor 

VOM leden een interessante manier kan zijn om goede werkkrachten op een productieve wijze aan te werven en intern op 

te leiden in samenwerking met Adecco. Adecco zorgt met het Beginnerscontract ervoor dat u enerzijds medewerkers met  

en productief op te leiden en in te passen binnen uw organisatie, dit alles aan bijzonder interessante voorwaarden. 


