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PORTOFOONCOMMUNICATIE
Wordt er voor de communicatie gebruik ge-
maakt van portofoons, denk dan aan de volgen-
de zaken:

 Noem de naam van de aan te spreken per-
soon altijd eerst, zodat die persoon weet  
dat hij iets moet gaan doen.

 Spreek kalm en bedenk dat de portofoon 
door storing of achtergrondruis slecht over 
kan komen.

 Gebruik “over” om aan te geven dat je klaar 
bent met wat je wilde zeggen.

 Bevestig als ontvanger de opdracht, zodat 
de ander weet of de ́ boodschap´ goed is 
aangekomen.

 Beëindig een communicatie met “sluiten”.

WETTELIJKE MINIMUMVOORSCHRIF-
TEN VOOR HAND- EN ARMSEINEN

1 Kenmerken
 Een hand- of armsein moet precies en een-

voudig zijn, uit een breed gebaar bestaan; 
gemakkelijk te geven en te begrijpen zijn en 
goed van een ander hand- of armsein kun-
nen worden onderscheiden.

 Het gelijktijdig gebruik van beide armen 
dient symmetrisch te verlopen en mag 
slechts één enkel signaal weergeven.

 Mits zij een ten minste gelijkwaardige bete-
kenis en begrijpelijkheid hebben en beant-
woorden aan de hierboven genoemde ken-
merken, mogen de gebruikte hand- en 
armseinen licht afwijken van of meer gede-
tailleerd zijn dan de in punt 3 opgenomen 
voorstellingen.

2 Bijzondere gebruiksregels
 De persoon die seinen geeft, genaamd sein-

gever, geeft met behulp van hand- en arm-
seinen besturingsinstructies door aan de ont-
vanger van de seinen, genaamd bestuurder.

  De seingever moet de gehele besturings-
operatie kunnen zien, zonder daarbij door 

de handeling gehinderd te worden.
 De seingever mag zijn aandacht uitsluitend 

wijden aan het geven van de besturings-
instructies en de veiligheid van de werk-
nemers die zich in de nabijheid bevinden.

 Wanneer niet aan de in punt 2.2 genoemde 
voorwaarden kan worden voldaan, dienen 
één of meer bijkomende seingevers te  
worden ingeschakeld.

 De bestuurder moet de in uitvoering zijnde 
transportbeweging stopzetten om nieuwe 
instructies te vragen, wanneer hij de ontvan-
gen orders niet met de nodige veiligheids-
garanties kan uitvoeren.

 Maatregelen ter ondersteuning van de 
hand- en armseinen.

 De seingever moet gemakkelijk door  
de bestuurder kunnen worden herkend.

 De seingever dient één of meer geëigende 
herkenningstekens te dragen, bijvoorbeeld 
ja, helm ondermouwen, armbanden, bats.

 Deze herkenningstekens dienen een helde-
re, bij voorkeur voor alle tekens gelijke kleur 
te hebben die uitsluitend door de seingever 
mag worden gebruikt.

 
3 Te gebruiken gebaren
 Inleidende opmerking
 De hieronder aangegeven gecodeerde  

gebaren doen geen afbreuk aan het gebruik 
van andere op communautair niveau van 
toepassing zijnde codes, met name in  
bepaalde bedrijvigheidsectoren, waarmee 
dezelfde handelingen worden aangeduid.

 Bron: Nr. L 245/39, Publicatieblad van  
de Europese Gemeenschappen, 26.8.92  
(bijlage IX)
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