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Voorwoord

Voor u ligt de volledig herziene uitgave van het handboek 
veiligheidssignalisatie van de Nederlandse Vereniging 
voor Veiligheidssignalisatie. Door middel van dit handboek 
willen wij, als vereniging, komen tot een harmonisatie van 
de gebruikte symbolen. Zoals vastgelegd in onze statuten 
heeft de technische commissie, in samenwerking met het 
bestuur, de voorschriften, zoals vastgelegd in de Europese 
Richtlijnen, de Nederlandse wetgeving en de binnen Nederland 
gehanteerde normen op het gebied van veiligheids- en 
gezondheidssignalisatie, als uitgangspunt gehanteerd.

Nu realiseren wij ons, dat wij als technische commissie en 
bestuur, niet in staat zijn om geharmoniseerde normen te 
maken. Hierbij zijn we afhankelijk van andere instanties en de 
overheid. Over onze verenigingsnorm zijn we in gesprek met 
deze organen. Ondertussen ontwikkelt onze verenigingsnorm 
zich naar een brondocument voor aanpassingen van 
regelgeving en algemene normen.  
Tegelijk blijft dit voorlopig in de praktijk een uitdaging. 
Gezien de discrepanties die liggen in de verschillen tussen 
de Europees gehanteerde richtlijnen en normen en de 
Nederlandse normen, kan een lid van de vereniging zich altijd 
beroepen op hetzij een binnen Europa geharmoniseerde 
norm of een Nederlandse norm. Dit betekent in de praktijk dat 
wij als vereniging een voorkeur voor te hanteren symbolen 
uitspreken. Daarnaast streven wij ernaar om, in ieder geval 
binnen Nederland, de normeringen eenduidig en volledig te 
krijgen. Wij willen alle gebruikers van dit handboek dan ook 
vragen om zich zoveel mogelijk aan het, in het handboek 
vastgelegde, advies te houden om uiteindelijk met elkaar tot 
een harmonisatie te komen.

Al met al is er voor het bestuur nog genoeg werk aan de winkel 
om met de diverse instanties in gesprek te gaan, maar dit geldt 
zeker ook voor de leden individueel.

Oktober 2009

Namens het bestuur van de NVVS,

Willem Heijboer, voorzitter technische commissie

Reacties en/of aanvullingen op deze versie zien wij graag
tegemoet. Deze kunt u richten aan de technische commissie.

e-mail info@nvvsignalisatie.nl
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Ledenlijst

Voor verdere informatie over onze leden:

www.nvvsignalisatie.nl

ATV Safety & Ergo Products B.V. Herveld 0488-452840

Blomsma Signs & Safety B.V. Zoetermeer 079-3301000

Brady N.V. Zele 0032-52457977

ESV Sign & Safety Products BV Barneveld 0342-424251

Intersafe Groeneveld BV Dordrecht 078-6524622

Bergslot BV Dedemsvaart 0523-628911

Ned. Ver.van Fabrikanten van Noodverlichting Zoetermeer 079-3531352

(NVFN)

P3 Ommen, maakt veiligheid zichtbaar Ommen 0529-450496

Pikt-O-Norm Merksen 0032-36469559

Praktijkbureau Veiligheid Duiven 0871-902010

SafEscape IJmuiden 0255-525316

Saval B.V. Breda 076-5487000

Sibon Netwerk BV Nieuw Vennep 0252-621831

Stell BV Dinxperlo 0315-652407

veiligheidsborden.com

M
AAKT VEILIGHEID

ZICHTBAA
R

P3
Ommen

Dit handboek wordt u aangeboden door :
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de NVVS.

Deze uitgave vertegenwoordigt een waarde van € 25,00 (BTW 
wordt niet berekend) en is alleen verkrijgbaar via de NVVS of 
haar leden.
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Inleiding

Deze uitgave vervangt de vorige uitgave van april 2006.  
In deze volledig herziene uitgave zijn de laatste ontwikkelingen 
op Nederlands normeringsgebied verwerkt.

Sinds  oktober 2004 is de herziene uitgave van de NEN 3011 
van kracht. Deze NEN uitgave is gebaseerd op de ISO 7010 
en de ISO 3864-1 en m.b.t. vluchtwegsymbolen synoniem 
gesteld met de NEN 6088. Alle in de Arboregeling genoemde 
symbolen zijn ook volledig opgenomen.

In deze uitgave zijn de vormgeving en de codes van de 
symbolen identiek aan de NEN 6088, NEN 3011 en ISO 7010. 
Er zijn verder veel aanvullingen en toekomstige aanpassingen 
van de ISO 7010 verwerkt. Tevens zijn er veel extra symbolen 
opgenomen.

Er is een zeer beknopte samenvatting van de ISO 16069 en 
de ISO 17398 opgenomen m.b.t. criteria voor het gebruik van 
nalichtende veiligheidssignaleringen.

In november 2007 is de NEN 1414 uitgekomen voor 
symbolen op veiligheidskundige tekeningen voor gebruik 
bij ontruimingsplannen, in bedrijfsnoodplannen en in 
aanvalsplannen.
Deze NEN 1414 is m.b.t. de ontruimingsplattegronden 
grotendeels identiek aan de, in ontwikkeling zijnde, ISO 23601.

Alle relevante symbolen voor gebruik op de genoemde 
plattegronden zijn in deze uitgave opgenomen.

Alle genoemde normen kunnen worden besteld op:
www.NEN.nl
www.beuth.de
www.iso.org
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1. Algemeen

Deze uitgave heeft niet als doel de NEN of ISO bladen te 
vervangen. Wij streven ernaar om alleen een praktische 
samenvatting te bereiken van de relevante normeringen op het 
vakgebied.

1.1 Praktische toepassing
Bij de opzet van het handboek is gestreefd naar een zo groot 
mogelijke compleetheid qua symbolen en uitvoering van 
borden. Daarbij kunnen er volgens de NEN 3011, de ISO 
3864-1 en de ISO 7010 diverse combinaties van symbolen 
of symbolen met tekst worden gemaakt. Wel willen we hier 
benadrukken dat bij de combinaties het gebruik van een 
symbool of symbolen een must is. Een tekst mag nooit zonder 
symbool worden gebruikt (zie hiervoor verder onder 1.7).

1.2 Niet-eenduidige overheidsnormen
Als voorbeeld willen we de afwijking van de NEN 6088 
(vluchtwegmarkering), de NEN-EN 61310-1 (deze in relatie 
met de Europese Richtlijnen 92/58/EEG) en de afbeelding in 
de Arboregeling aangeven. Hier is sprake van een duidelijk 
aanwijsbaar verschil in de grafische uitvoering van het lopende 
“mannetje”. Dit verschil vinden we ook tussen de NEN 6088 
en de in het AI blad nr. 7 vermelde symbolen. Kort gezegd 
kunnen we stellen dat juist onze laatste NEN 6088 afwijkt van 
de andere documenten. De nationale regelgeving, namelijk het 
Bouwbesluit, verwijst naar de NEN 6088. Deze dient daarom te 
worden gehanteerd. 

Daarnaast hebben we te maken met documenten zoals 
de ISO 3864 waarin afwijkende symbolen voor zowel 
brandpreventiesignalering (met of zonder vlammen) als de 
vluchtwegsignalering vermeld worden. Mogelijk wordt ook 
deze ISO 3864 nog overgenomen. Zolang dit niet gebeurt, is 
het gebruik van deze symbolen binnen Nederland een zeer 
grote afwijking van de andere normen (zowel Nederlandse 
als Europese). De NEN stelt dat de vluchtwegsymbolen uit de 
wetten en ISO 3864 met het rennende mannetje in de deur 
dermate afwijken van de in Nederland geldende normen dat 
het gebruik af te raden is. Daarom wijst de NVVS vooralsnog 
het gebruik hiervan af.

Het is niet toegestaan om binnen één gebouw of organisatie 
verschillende symbolen met dezelfde betekenis door elkaar 
te gebruiken. Het toepassen van bijvoorbeeld elektrische 
noodverlichtingsarmaturen met symbolen volgens de NEN 
6088 in combinatie met nalichtende borden met symbolen 
volgens de NEN-EN-61310-1 is dus niet toegestaan.
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1.3 Veiligheidskleuren
De algemene betekenis die is toegewezen aan veiligheids-
kleuren is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 - Algemene betekenis van veiligheidskleuren

Er worden in verschillende normen uiteenlopende kleuren
voorgeschreven. De NVVS adviseert de volgende 
kleurnummers:

Kleuren Pantone RAL
Rood 180 C 3001
Blauw 294 C 5005
Geel 116 C 1003
Groen 348 C 6032
Wit  9003
Zwart  9004
Groen 344 C 6019

1.4 Contrastkleuren
Als een contrastkleur bij een veiligheidskleur is vereist,
moet dat volgens de gegevens uit tabel 2.
Tabel 2 - Contrastkleuren

De contrastkleur op wit moet zwart zijn. De contrastkleur wit houdt 
ook in de contrastkleur voor fotoluminiserende (nalichtende) 
materialen onder normale verlichtings omstandigheden.

Veiligheidskleur Contrastkleur Kleur van beeldkenteken
Rood (verbod) Wit Zwart

Rood (brand-
bestrijdingsmiddelen)

Wit Wit

Blauw Wit Wit

Geel Zwart Zwart

Groen Wit Wit

Veiligheidskleur Betekenis of
doel

Voorbeelden van gebruik

Verbod
Brandbestrijdings-
middelen

Verbodsborden
Borden voor brandbestrijdings-
middelen

Gebod Verplichting tot het dragen van 
persoonlijke beschermings-
middelen
Aan veiligheid verbonden 
aanduidingen

Waarschuwing Waarschuwingsborden
Waarschuwing voor
obstakels

Evacuatiemiddelen
Veiligheidsuitrusting

Vluchtrouteborden
Borden voor 
veiligheidsuitrusting
en reddingsmiddelen

Vluchtroute
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1.5 Meetkundige vormen en betekenis van
veiligheidsborden
In tabel 3 is de algemene betekenis weergegeven van
meetkundige vormen.

Tabel 3 - Meetkundige vormen en betekenis van veiligheidsborden

Voor verdere detaillering verwijzen wij naar de NEN 3011

1.6 Leesafstand
Voor het bepalen van de grootte van het bord in relatie
met de leesafstand zijn vele, niet eenduidige, soms
complexe, richtlijnen uitgegeven.
De NVVS hanteert daarom het onderstaande overzicht.

Kijkafstand in m. 3 5 10 20 30 50
A in mm. 100 150 200 300 400 600

De bovenstaande maten zijn tevens afhankelijk van de 
omgeving waarin de borden worden toegepast.
Bij een grote visuele belasting zal eerder een groter bord 
moeten worden toegepast, om de gewenste aandachtswaarde 
te bereiken.

A A

 

0,7 A

0,
7 

A

Meetkundige vorm Betekenis

 Verbod

 Gebod

 Waarschuwing

 Brandbestrijdingsmiddelen
 Veilige situaties
 Aanvullende informatie
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1.7 Combinatieborden
Combinatieborden zijn veiligheidsborden gecombineerd met 
een tekst om als aanvulling of opheldering te dienen van 
beeldtekens. De woorden worden geplaatst op een apart, 
aanvullend rechthoekig bord, dan wel als onderdeel van een 
combinatiebord.
De achtergrondkleur van het aanvullende tekstbord is de kleur 
van het veiligheidsbord of wit. De tekstkleur is de toepasselijke 
contrastkleur.

Indeling:

Voor verdere detaillering verwijzen wij naar de NEN 3011

1.8 Samengestelde borden
Een samengesteld bord is een combinatiebord, dat twee of 
meer verschillende veiligheidsborden en overeenkomstige 
aanvullende borden bevat, op dezelfde rechthoekige 
informatiedrager. De volgorde van instructies is op 

De 
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1.9 Gebruik van pijlen in veiligheidssymbolen
Conform de ISO 3864-3 worden in de ontwerpen van
veiligheidssymbolen de volgende pijlen toegepast. 

Conform de ISO 3864-3 zijn bij het uitbeelden van be-

templates van toepassing.

1.11 Nalichtende materialen
Vluchtwegen, nooduitgangen, reddingsmiddelen en brand-
bestrijdingsmiddelen dienen ook vindbaar te zijn bij een 
lichtuitval.

Dit kan worden bereikt door elektrisch verlichte signalering 
met noodstroomvoorziening of nalichtende signalering in 
combinatie met een algemene noodverlichting.
Combinaties zijn ook mogelijk.

= Draaipunt = Draaipunt

Type Vorm Nominale hoek
van de pijlpunt 

Type A
 

60° 

Type B

 

60° 

Type C

 

84°

Type D

 

84° to 86°

Beweging in
één richting

Draaiende beweging
- met de klok mee
- tegen de klok in

Kracht of druk

Beweging van
mensen

Betekenis
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Het einddoel moet altijd zijn dat de vloer in de vluchtroute 
voldoende overzichtelijk blijft en dat de vluchtrichtingen,  
(nood)uitgangen, reddingsmiddelen en brandbestrijdings-
middelen adequaat zijn gemarkeerd.

De ISO 16069 geeft normering voor de toepassing voor 
zogeheten Low Level Lighting (LLL) systemen welke op 
passagiersschepen al jaren verplicht zijn (ISO). 
Hiermede wordt een ononderbroken markering gerealiseerd, 
vlak boven de vloer of op de vloer, waarmede men naar de 
uitgangen wordt geleid. In deze markering kunnen weer 
symbolen worden opgenomen.

BRANDBLUSSER
INHOUD
6 KG

BRANDBLUSSER
INHOUD
6 KG

Toepassing vluchtroute markeersysteem tijdens verlichte situatie

Toepassing vluchtroute markeersysteem situatie na lichtuitval
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Voor een goed onderscheid van de verschillende nalichtende 

van een bepaalde tijd, lichthoeveelheid en lichtkleur wordt in 
de onderstaande tabel de lichtstralingafname in de volgende 
klasses weergegeven;

* nieuwe ontwikkeling

Klasse Minimale lichtopbrengst
Mcd/m2

Afnametijd
2 min.

Afnametijd
10 min.

Afnametijd
30 min.

Afnametijd
60 min.

A 108 23 7 3

B 210 50 15 7

C 690 140 45 20

D 1100 260 85 35

E* 2000 500 160 60

F* 4000 1000 320 120
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2. Vluchtwegmarkeringen
NEN 6088/NEN 3011

Symbool Omschrijving

N01 Vluchtrichting rechtdoor
 (of naar beneden)
 
 Toepassing:
 Boven deuren en doorgangen

N02 Richtingsverandering van de
 vluchtweg naar rechts

N03 Richtingsverandering van de
 vluchtweg naar links

N04 Vluchtrichting rechtdoor
 (of omhoog)

 Toepassing:
 In open ruimten

N05 Aanduiding van een uitgang
 die tevens kan worden
 gebruikt als nooduitgang die
 toegang geeft tot aansluitend
 terrein

 De NVVS adviseert dit symbool niet te 
 gebruiken

Algemeen: pijl naar boven of naar beneden?
Met betrekking tot de richting van de pijlen op de borden 
adviseert de NVVS dezelfde richtlijn toe te passen als de 
ANWB hanteert voor verkeersbewegwijzering.

Pijl omlaag wordt voor verwijzing rechtdoor toegepast op 
borden boven de verkeersstroom (op de z.g. portaalborden).
Toepassing vluchtwegen: boven deuren, gangen, e.d.

Pijl omhoog wordt voor verwijzing rechtdoor toegepast op 
borden naast de verkeersstroom. 
Toepassing vluchtwegen: grote open ruimten zoals  
magazijnen e.d.
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Symbool Omschrijving

N06 Verzamelplaats
 
 Toepassing:
 Op de verzamelplaats zelf
 Eventueel voorzien van
 extra tekst en/of nummer

N07 Vluchtrichting links trap af

 Aanvulling op norm

N08 Vluchtrichting rechts trap af

 Aanvulling op norm

N09 Vluchtrichting links trap op

 Aanvulling op norm

N10 Vluchtrichting rechts trap op

 Aanvulling op norm

N11 Vluchtladder

 Aanvulling op norm
 Eventueel te gebruiken in
 combinatie met R06

N12 Noodontgrendeling deur

 Aanvulling op norm
 Altijd met tekst combineren
 Naast of nabij de deur in directe
 nabijheid van de drukknop

N13 Glas breken om deur te openen

 Altijd combineren met tekst

N14 Schuifdeur als (nood)uitgang

 Aanvulling op norm
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3. Reddingsmiddelen
(o.a. NEN 3011, Arbo regeling, NEN-EN 61310-1)

Symbool Omschrijving

R01 EHBO middelen

R02 Noodtelefoon

 Telefoon voor redding en eerste hulp

R03 Brancard

R04 Nooddouche

R05 Oogdouche

R06 Richting reddingsmiddel

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met een bord verwijzend naar een
 reddingsmiddel of i.c.m. een 
 vluchtwegmarkering zoals N06 of N11*.
 In alle richtingen toe te passen

R07 Richting reddingsmiddel
 trap op of trap af

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met een bord verwijzend naar een
 reddingsmiddel of i.c.m. een 
 vluchtwegmarkering zoals N06 of N11*.
 In alle richtingen toe te passen

* Om verwarring met vluchtroutesignalering te voorkomen wordt door ISO 
gewerkt aan een andere pijlvorm t.b.v. richtingverwijzing reddingsmiddelen en 
brandbestrijdingsmiddelen.
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Symbool Omschrijving

R08 Bedrijfshulpverleningsmiddelen
 
 Aanvulling op norm

R09 Vluchtmasker

 Aanvulling op norm

R10 Persluchttoestel

 Aanvulling op norm

R11 Evacuatiestoel t.b.v. 
 gehandicapten

 Aanvulling op norm

R12 Arts/Dokter

 Aanvulling op norm

R13 

 In afstemming met ILCOR
 Combinatie met tekst verplicht
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4. Brandbestrijdingstekens
(o.a. NEN 3011, Arbo AI bladen, NEN-EN 61310-1)

Symbool Omschrijving

B01 Handbrandblusapparaat

B02 Brandslanghaspel

B03 Brandweerladder

 Alleen t.b.v. brandweer
 voor vluchtladders dient symbool
 N11 te worden toegepast

B04 Handbrandmelder

B05 Telefoon (brandweer)

B06 Aanvulling Vlammen

 Aanvullend symbool voor het
 maken van brandsymbolen

B07 Richting brandblusmiddelen
 recht

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met brandbestrijdingsaanduidingen*
 In alle richtingen toe te passen

B08 Richting brandblusmiddelen
 trap op of trap af

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met brandbestrijdingsaanduidingen*
 In alle richtingen toe te passen

* Om verwarring met vluchtroutesignalering te voorkomen wordt door ISO 
gewerkt aan een andere pijlvorm t.b.v. richtingverwijzing reddingsmiddelen en 
brandbestrijdingsmiddelen.
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Symbool Omschrijving

B09 Brandblusdeken
 
 Symbool in ontwikkeling

B10 Brandslang met straalpijp

 Anders dan een haspel
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5. Gebodstekens
(NEN 3011, Arboregeling)

Symbool Omschrijving

G01 Algemeen gebod

 Alleen gebruiken als er geen passend 
 symbool aanwezig is. 
 Altijd met tekst combineren

G02 Ademhalingsbescherming
 verplicht

G03 Veiligheidshelm verplicht

G04 Oogbescherming verplicht

G05 Gehoorbescherming
 verplicht

G06 Veiligheidshandschoenen
 verplicht

G07 Veiligheidsschoenen
 verplicht

G08 Beschermende werkkleding
 verplicht

G09 Gelaatsbescherming
 verplicht
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Symbool Omschrijving

G10 Veiligheidsharnas verplicht

G11 Verplicht looppad of
 oversteekplaats voor
 voetgangers

G12 Overzetbril verplicht

G13 Mondbescherming verplicht

G14 Uit stopcontact halen
 alvorens uitvoeren van 
 werkzaamheden

G15 Verplicht uitschakelen voor
 aanvang werkzaamheden

G16 Verplichte oversteekplaats

G17 Gasflessen vastzetten
 verplicht

G18 Veiligheidsschort
 verplicht
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Symbool Omschrijving

G19 Ademhalingsapparaat
 verplicht

G20 Aarding verplicht

G21 Handen wassen verplicht

G22 Veiligheidsmuts verplicht

G23 Beschermpet verplicht

G24 Overschoenen verplicht

G25 Helm & Gehoorbescherming
 verplicht

G26 Helm & Oogbescherming
 verplicht

G27 Gehoor & Oogbescherming
 verplicht
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Symbool Omschrijving

G28 Helm, Oog & Gehoor- 
 bescherming verplicht

G29 Helm & Adembescherming
 verplicht

G30 Nooddeur vrijhouden
 verplicht
 Altijd met tekst combineren

G31 Gordel dragen verplicht

G32 Instructies lezen verplicht

G33 Hand aan reling verplicht

G34 Op slot doen verplicht

G36 Geleidende schoenen
 verplicht
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Symbool Omschrijving

G37 Helm met gelaatsbescherming
 verplicht

G38 Veiligheidsvest verplicht

G39 Lasmasker verplicht

G40 Branddeur sluiten
 verplicht
 Altijd met tekst combineren

G41 Haarnet verplicht

G42 Beschermende handcreme 
 verplicht

G45 Gasdetectie verplicht

 Scheikundige verbinding invullen
 bijv. H2S, O2

 Altijd met tekst combineren
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6. Verbodstekens
(NEN 3011, Arboregeling, NEN-EN 61310-01, ISO 7010)

Symbool Omschrijving

V01 Algemeen verbod

 Alleen gebruiken als er geen passend 
 symbool aanwezig is. 
 Altijd met tekst combineren

V02 Roken verboden

V03 Vuur, open vlam en
 roken verboden

V04 Verboden toegang voor
 onbevoegden

V05 Verboden voor voetgangers

V06 Geen drinkwater

V07 Blussen met water verboden

V08 Geen toegang voor
 vorkheftrucks en andere
 industriële voertuigen

V09 Geen toegang voor
 personen met pacemaker
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Symbool Omschrijving

V10 Metalen voorwerpen zoals
 horloges verboden

V11 Aanraken verboden

V12 Mobiele telefoon verboden

V13 Meerijden personen
 verboden

V14 Eten en drinken verboden

V15 Fotograferen verboden

V16 Verboden te klimmen

V17 Lift voor personen
 verboden

V18 Bij brand lift niet gebruiken
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Symbool Omschrijving

V19 Verboden te duwen

V20 Verboden te zitten

V21 Verboden op te stappen

V22 Lassen en branden verboden

V23 Eten, drinken en roken
 verboden

V24 Flitsen verboden

V29 Verboden in te grijpen

V30 Meenemen van aanstekers en 
 lucifers verboden

V31 Verboden voor honden
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Symbool Omschrijving

V32 Verboden toegang voor 
 personen met metalen 
 implantaten

V33 Verboden goederen neer te 
 zetten
 

V34 Meerijden op vorkheftruck
 verboden

V35 Verboden op te staan

V37 Stropdas verboden

V38 Slijpen verboden

V39 Stekker ontpluggen
 verboden
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7. Waarschuwingstekens
(NEN 3011, Arbo regeling, ISO 7010)

Symbool Omschrijving

W01 Algemeen gevaar

 Alleen gebruiken als er geen passend 
 symbool aanwezig is. 
 Altijd met tekst combineren

W02 Gevaar voor elektrische
 spanning

W03 Gevaar voor ontvlambare
 stoffen of hoge temperatuur

W04 Gevaar voor giftige stoffen

W05 Gevaar voor bijtende
 stoffen

W06 Gevaar voor hangende
 lasten

W07 Gevaar voor oxiderende
 stoffen

W08 Gevaar voor explosieve
 stoffen

W09 Gevaar voor radioactief
 materiaal

 Alleen gebruiken als er geen passend 
 symbool aanwezig is. 
 Altijd met tekst combineren
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Symbool Omschrijving

W10 Gevaar voor laserstraal

W11 Gevaar voor niet-ioniserende
 straling

W12 Gevaar voor magnetisch
 veld

W13 Gevaar voor struikelen

W14 Gevaar voor vallen door
 hoogteverschil

W15 Biologisch gevaar

W16 Gevaar voor lage
 temperatuur en/of bevriezing

W17 Gevaar voor glad oppervlak

W18 Gevaar voor vorkheftrucks en
 andere industriële voertuigen
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Symbool Omschrijving

W19 Explosiegevaarlijke atmosfeer

W20 Gevaar schadelijke/irriterende
 stoffen

W21 Gevaar voor snijden

W22 Gevaar voor automatisch
 startende machines

W23 Gevaar voor beknelling

W24 Gevaar voor hete
 vloeistoffen

W25 Gevaarlijke trap

W26 Gevaar voor draaiende
 frees

W27 Klemgevaar voor handen
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Symbool Omschrijving

W28 Gevaar voor accu’s

W29 Gevaar voor vallende
 voorwerpen

W30 Gevaar voor kantelen

W31 Gevaar voor draaiende
 delen/riemen en banden

W32 Gevaar voor drijfzand

W33 Gevaar voor drukhouders

W34 Pletgevaar voor handen

W35 Gevaar voor handen in
tandwielen

W37 Gevaar voor heet oppervlak
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Symbool Omschrijving

W39 Gevaar voor indraaien

W40 Gevaar voor waakhond

W41 Camerabewaking

W42 Gevaar voor hoofd stoten

W43 Gevaar voor optische stralen
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8. Overige borden

Symbool Omschrijving

S01 Roken toegestaan

S02 Locatie waterafsluiter

S03 Locatie gasafsluiter

S04 Locatie CV noodschakelaar

S05 Locatie neon noodschakelaar

S06 Locatie hoofdschakelaar elektra

S07 Aansluitpunt droge blusleiding

S08 Bluswaterhydrant

S09 Videobewaking
 (Zie ook W41)

S10 Noodstop
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Symbool Omschrijving

S11 Afsluiter sprinkler

S12 Activering ...
 (bv. blussysteem)

 Altijd met tekst combineren

S14 Schakelaar luchtbehandeling

S15 Schakelaar rook-/warmteafvoer
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9. Veiligheidsmarkering
(NEN 3011)

Veiligheidsmarkering worden uitgevoerd als band of strook
met diagonaal geblokte stroken. De strepen zijn van gelijke
breedte, hellend in een hoek van 45˚.

9.1 Veilige omstandigheid

De combinatie van groen met contrasterend wit (of de
nalichtende basiskleur lichtgeel) wordt gebruikt om een veilige
omstandigheid aan te geven zoals:
- Markeren van een vluchtluik of vluchtdeur
- Markeren van veiligheidsuitrusting
- Markering van een veilig gebied

9.2 Brandbestrijdingsmiddelen of verbod

De combinatie van rood met contrasterend wit (of de
nalichtende basiskleur lichtgeel) wordt gebruikt om
brandbestrijdingsmiddelen of een verbod te markeren zoals:
- Plaatsaanduiding brandbestrijdingsmiddelen
- Gebied waar een verbod geldt

9.3 Gevaarlijke plaatsen

De combinatie van geel met contrasterend zwart (of de
nalichtende basiskleur lichtgeel) wordt gebruikt om gevaarlijke
plaatsen te markeren zoals:
- Vloer- of wandmarkering van obstakels
- Uitstekende hoeken of randen
- Markering van gevaarlijke materialen, oplosmiddelen, enz.

9.4 Gebod

De combinatie van blauw met contrasterend wit (of de
nalichtende basiskleur lichtgeel) wordt gebruikt om een gebod
te markeren zoals:
- Gebied waar een gebod geldt
- Gebied vrijhouden
- Draag beschermende kleding

nalichtende toepassing

nalichtende toepassing

nalichtende toepassing

nalichtende toepassing
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10. Dubbelbeeldpictogrammen
(Machinerichtlijn)

Symbool Omschrijving

10.1 Gevaar voor rondvliegende
 delen

10.2 Gevaar voor vallende delen

10.3 Gevaar voor rondvliegende
 delen

10.4 Gevaar voor zakkende delen
 Eerst steun plaatsen

10.5 Eerst handleiding lezen
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Symbool Omschrijving

10.6 Gevaar voor draaiende
 delen

10.7 Intrekgevaar

10.8 Voor onderhouds-
 werkzaamheden machine
 uitschakelen
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11. Symbolen op plattegronden
(NEN 1414, ISO 23601)

De NEN 1414 maakt onderscheid in ontruimingsplattegronden 
bestemd voor niet deskundig publiek, aanvalsplattegronden 
van de overheidsbrandweer en veiligheidsplattegronden 
bestemd voor bedrijfsnoodplannen, veiligheidsinstructies e.d.

Op plattegronden dienen dienen dezelfde symbolen zoals voor 
de signalisatie in de praktijk te worden toegepast.

Als gevolg van doorontwikkelingen vanuit ISO7010 kunnen 
enkele symbolen afwijken. De hierin weergegeven symbolen 
zijn conform NEN1414 en zullen bij een toekomstige revisie 
eenduidig worden gemaakt.

Op veiligheidsplattegronden voor hulpverlenende 
instanties zoals bijvoorbeeld aanvalsplantekeningen 
en bedrijfsnoodplantekeningen, adviseert de NVVS de 
pictogrammen die de gedetailleerde technische informatie 
weergeven.

Symbool Omschrijving

Ontruimen

VLUCHTRICHTING RECHTDOOR 

VLUCHTRICHTING NAAR LINKS 

VLUCHTRICHTING NAAR RECHTS 

VLUCHTRICHTING RECHTDOOR 

VLUCHTRICHTING LINKS TRAP AF 

VLUCHTRICHTING RECHTS TRAP AF 

VLUCHTRICHTING LINKS TRAP OP 

VLUCHTRICHTING RECHTS TRAP OP 

(HOOFD)UITGANG (naar buiten) 

VERZAMELPLAATS 

VLUCHTLADDER 

ALLEEN TE COMBINEREN MET 
SYMBOOL VLUCHTLADDER

NOODONTGRENDELING DEUR 

VLUCHTROUTE 

VLUCHTRICHTING 

ONTRUIM
INGS-

PLATTEGROND

AANVALS-

PLATTEGROND

VEILIG
HEIDS-

PLATTEGROND
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Symbool Omschrijving

Redding

EHBO MIDDELEN 

BRANCARD 

NOODDOUCHE 

OOGDOUCHE 

NOODTELEFOON 

BHV MIDDELEN 

ARTS/DOKTER 

VLUCHTMASKER 

PERSLUCHTTOESTEL 

EVACUATIE STOEL 

AED 

Brandbestrijding

HANDBRANDMELDER 

BRANDSLANGHASPEL 

BRANDSLANGHASPEL L meter 

BRANDBLUSSER 

BRANDBLUSSER 

BLUSDEKEN * 

NOODTELEFOON 

* Dit symbool is niet conform NEN 1414 maar identiek aan symbool B09, zie p. 18.

ONTRUIM
INGS-

PLATTEGROND

AANVALS-

PLATTEGROND

VEILIG
HEIDS-

PLATTEGROND

L

TYPE
INH.
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Symbool Omschrijving

Algemeen

ONDERGRONDSE BRANDKRAAN 

HYDRANT 
(BOVENGRONDSE BRANDKRAAN)

AANSLUITPUNT DROGE BLUSLEIDING 

SLEUTELKLUIS 

BRANDWEERINGANG 

OVERIGE INGANGEN 

OPSTELPLAATS 
EERSTE BLUSVOERTUIG

OPSTELPLAATS 
OVERIGE BLUSVOERTUIGEN

BRANDWEERPANEEL 

NEVENBRANDWEERPANEEL 

ONTRUIMINGSPANEEL 

BRANDMELDCENTRALE 

GEBOORDE PUT 

IDENTIFICATIE GEVAARLIJKE STOF 

NFPA GEVARENDIAMANT 

Bediening

AFSLUITER SPRINKLER 

AFSLUITER GAS 

AFSLUITER WATER 

NOODSCHAKELAAR CV 

NOODSCHAKELAAR NEON 

SCHAKELAAR LUCHTBEHANDELING 

SCHAKELAAR ROOKWARMTE AFVOER 

ONTRUIM
INGS-

PLATTEGROND

AANVALS-

PLATTEGROND

VEILIG
HEIDS-

PLATTEGROND



©

pag. 41 Oktober 2009, versie 3.0

Symbool Omschrijving

Algemeen

SCHAKELAAR ELEKTRA 

ACTIVERING BLUSSYSTEEM 

NOODSTOP 

SPANNING 

SCHAKELKAST ELEKTRA 

Blussystemen

AQUEOUS FILM FORMING FOAM 

SCHUIM 

WATER 

KOOLSTOFDIOXIDE 

HI FOG 

Bouwkundig

ZELFSLUITENDE DEUR 

BRANDWERENDE DEUR 

ZELFSLUITENDE BRANDWERENDE 
DEUR

LIFT 

BRANDWEERLIFT 

BRANDWERENDE SCHEIDING 60 min. 
OF MEER

BRANDWERENDE SCHEIDING 30 min. 

ROOKWERENDE SCHEIDING 

ONTRUIM
INGS-

PLATTEGROND

AANVALS-

PLATTEGROND

VEILIG
HEIDS-

PLATTEGROND
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Symbool Omschrijving

Detectie

LINEAIRE MELDER 

IONISATIE ROOKMELDER 

OPTISCHE ROOKMELDER 

ULTRAVIOLET VLAMMENMELDER 

THERMO MAXIMAAL MELDER 

INFRAROOD VLAMMENMELDER 

GASMELDER 

MELDER BOVEN VERLAAGD PLAFOND 

MELDER ONDER VERHOOGDE VLOER 

MELDER IN KANAAL 

Gebod-, verbods- en waarschuwingssymbolen worden niet  
in ontruimingsplattegronden toegepast. In veiligheids-
plattegronden kunnen deze indien relevant wel worden 
toegepast.

ONTRUIM
INGS-

PLATTEGROND

AANVALS-

PLATTEGROND

VEILIG
HEIDS-

PLATTEGROND
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12. Gevaarsymbolen
Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking 
getreden.

Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem 
voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische 
stoffen en mengsels.

De EU-GHS vervangt de richtlijn 67/548/EEG waarin de WMS 
symbolen worden beschreven. De symbolen op de etikettering 
van transportmiddelen tijdens transport over land (conform de 
ADR), door de lucht (conform de IATA) of over water (conform 
de IMDG) blijven ongewijzigd.

Voor stoffen geldt een overgangsperiode tot 1 december 2010. 
Voor mengsels is GHS vanaf 2015 verplicht.

Met de EU-GHS worden nieuwe criteria voor de 
gevaarsklassen van kracht. Daarom kunnen nieuwe GHS 
symbolen niet zonder meer worden overgenomen van de 
huidige WMS symbolen.

Nieuwe Huidige Omschrijving
GHS WMS
symbolen symbolen

01 Explosiegevaar

02 Gevaar (zeer) licht 
 ontvlambare 
 stoffen

03 Gevaar oxiderende
 stoffen

Explosiegevaar

Brandgevaarlijk

Brandbevorderend
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Nieuwe Huidige Omschrijving
GHS WMS
symbolen symbolen

04  Houder onder druk

05 Gevaar bijtende 
 stoffen

06 Gevaar (zeer) giftige
 stoffen

07 Gevaar schadelijke/
 irriterende stoffen

08 Milieugevaarlijke 
 stoffen

09  Lange termijn 
  gezondheids-
  gevaarlijke stoffen

Giftig

Schadelijk

Milieugevaarlijk

Giftig

Houder onder druk

Bijtend
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13. Signalering op tanks en leidingen
(NEN 3050)

Conform artikel 8.12 uit de Arboregeling en Europese 
Richtlijn 92/58/EEG, bijlage III dienen leidingen voor gassen 
en vloeistoffen te worden geïdentificeerd met minimaal de 
aanduiding van de medium kleur. Leidingen voor transport 
van gevaarlijke vloeistoffen moeten zijn voorzien van de 
betreffende gevaarssymbolen. Vanwege de invoering van 
de EU-9451 verandering zullen vanaf 2010 en 2015 voor 
respectievelijk stoffen en mengsels de gevaarssymbolen 
worden aangepast. 
Pijlen met stromingsrichtingen, teksten met de inhoud en/of 
functie van de leiding verdienen aanbeveling.

Medium kleur

Deze tabel heeft als basis de NEN 3050, is echter op 1 punt 
aangepast, namelijk de scheiding tussen logen en zuren (zie ook 
bijv. de DIN). De NEN 3050 (1972) zal hierop worden aangepast.
Tabel 

1) Zwart wordt gebruikt voor afvalstromen (o.a. regenwaterafvoer) of voor water met
een percentage vloeistof gemengd, bijv. glycol oplossing 25%
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Leidingen voor medische gassen worden afwijkend 
aangeduid, namelijk overeenkomstig tabel 2.

Positionering
Leidingmarkeringen moeten bij voorkeur worden aangebracht 
bij alle verbindingen, aan weerszijden van afsluiters, van 
toestellen, van schotten, van muurdoorgangen en op alle 
punten waar het van belang is om de aard van de vloeistof of 
het gas te kunnen bepalen.

Opslagtanks dienen conform artikel 8.12 uit de Arboregeling 
en Europese Richtlijn 92/58/EEG, bijlage III te worden voorzien 

chemische formule), het equipmentnummer overeenkomstig 
documentatie (zoals op bijvoorbeeld de P & ID), de inhoud, de 
gevarendiamant, de gevaren- en waarschuwingssymbolen (zie 
hoofdstuk 13 van dit handboek) en de mediumkleur. Tot en met 
2010 en 2015 mogen van respectievelijk stoffen en mengsels 
nog de oude WMS-symbolen worden gebruikt.

Voorbeeld:

2

2

2

Wit

Wit Zwart

Blauw Bruin

Blauw

Grijs

Geel



©

pag. 47 Oktober 2009, versie 3.0

NFPA gevarendiamant

Gevarendiamant NFPA - code (National Fire Protection Association) 

BRANDGEVAAR
4 Zeer licht ontvlambaar

3 Licht ontvlambaar

2 Ontvlambaar bij verwarming

1 Ontvlambaar alleen bij verhitting

0 Niet ontvlambaar

BIJZONDERE AANDUIDINGEN
Leeg vak:
Water als blusmiddel
toegestaan

Voor het blussen
geen water gebruiken

Bij vrijkomen van 
stof gevaar voor
radioactieve straling

OxiderendOXY
ZuurACID
AlkalischALK
CorrosiefCOR

GEVAAR
VOOR DE 
GEZONDHEID
4 Uiterst gevaarlijk 
3 Zeer gevaarlijk

2 Gevaarlijk 

1 Weinig gevaarlijk 

0 Zonder bijzonder

    gevaar 

REACTIVITEIT
Voor detonatie- 4

explosieve ontlading   
of reactie   

  
 Voor detonatie-explosieve 3

ontlading of reactie door   
ontstekingsbron of verhitting   

of door contact met water   
  

 Voor heftige chemische 2
 reactie bij verhoogde   

temperatuur en druk of    
bij contact met water   

  
 Bij verhitting onstabiel 1

of kan met   
water reageren   

 
 Stabiel, zelfs 0

in geval van   
brand    


