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Veiligheids- en identificatiemarkering van
voertuigen ≥ 2,5 ton, aanhangwagens ≥ 3,5 ton, opleggers en containers
bestemd voor openbare brandweerdiensten
Samenvatting van de technische normen1 waaraan deze voertuigen moeten voldoen om
volgende doelstellingen te bereiken:
- materieel van ver zichtbaar maken om veiligheid van personeel en burgers te verzekeren
- de uniformiteit verzekeren van de markeringen die gebruikt worden door de verschillende
brandweerkorpsen van het land
1. Kleur van de voertuigen
Buitenkant koetswerk rode verf RAL 3020
Bumper voorkant
witte verf RAL 9010 of equivalent
Wielvelgen
metaalgrijze verf RAL 9006 of equivalent (uitz. roestvrij metaal)
2. Identificatielogo’s
Twee reeksen parallellogrammen (zie foto)
- afwisselend retroreflecterend geel
onderaan (RAL 1016 of equivalent) en
retroreflecterend blauw bovenaan
(RAL 5017 of equivalent)

- afmetingen gele parallellogrammen:
h=350mm; b=3/5h=210mm
- afmetingen blauwe parallellogrammen:
h=350mm; b=2/5h=140mm
- hoogteverschil parallellogrammen:
1/2h=175mm
- hellingshoek t.o.v. horizontale: 60°
- aantal parallellogrammen is afhankelijk van
lengte koetswerk, met een minimum van 2
gele en 2 blauwe.
Als het beschikbare koetswerkoppervlak niet groot genoeg is, mogen de afmetingen van het
identificatielogo kleiner zijn, maar moet volgende regel nageleefd worden:
h = 0,4 x H, waarbij h min.150mm bedraagt
H = de hoogte van het beschikbare koetswerkoppervlak waarop het logo moet komen
Retroreflecterende 3M producten die aan
deze eisen voldoen:
• 580-81 Scotchlite™ zwavelgeel, 580-76
Scotchlite™ verkeersblauw
• 680-81CR Scotchlite™ zwavelgeel en
680-75CR Scotchlite™ verkeersblauw
met Comply™ 2 eigenschappen en
verwijderbaar
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Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, Directie van het Materieel, 9 maart 2007, Belgisch staatsblad van
13.04.07.
2
Voorzien van microscopische luchtkanaaltjes waardoor aanbrengen op gebogen ondergronden mogelijk is zonder
blaasjes achter te laten. Dit laat toe markeringen te verwijderen zonder beschadiging van lak.
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3. Veiligheids- en identificatiemarkeringen van de voertuigen, aanhangwagens, opleggers en
containers
3.1 Markering van de voertuigen
3.1.1 Voorkant
- Het opschrift “BRANDWEER” (of “SERVICE INCENDIE” of “FEUERWEHR”) in witte
niet-retroreflecterende letters in spiegelschrift (type Helvetica tussen 70 en 150mm)
- Een niet-retroreflecterend identificatielogo aan weerszijden van het opschrift (min. 1
parallellogram van elke kleur per logo)
3M producten die aan deze eisen voldoen:
• 50-10 Scotchcal™ wit
• 50-862 Scotchcal™ verkeersblauw
• 50-24 Scotchcal™ zwavelgeel
3.1.2 Achterkant
- Een rode contourmarkering3 onder de vorm van doorlopende of onderbroken4
retroreflecterende stroken van 50 à 60 mm breed die de omtrek van het voertuig
aangeeft.
- Binnen de contourmarkering op het centrale
deel van de achterkant, een
retroreflecterende markering in de vorm van
visgraten met alternerende rode en witte
stroken (min. opp. = 1m2)

-

-

3.1.3 Zijkanten
Een witte contourmarkering3 onder de vorm van doorlopende of onderbroken4
retroreflecterende stroken van 50 à 60 mm breed5 die de omtrek van het voertuig
aangeeft.
Deze markeringen worden aangebracht langs de zijdelingse omtrek van zowel de cabine
als van de superstructuur achter de cabine van de voertuigen.
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Retroreflecterende identificatielogo’s zoals beschreven in punt 2
o op de zijdeuren aan de voorkant van de cabine, binnen de contourmarkering
o bij een dubbele cabine kan dit logo herhaald worden binnen de contour
o op de superstructuur achter de cabine, binnen de contourmarkering

Conform met Reglement ECE104, opgenomen in het KB van 17 maart 2003, m.b.t. de technische eisen waaraan
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
4
Samengesteld uit retroreflecterende segmenten van 50 à 60 mm lang met een tussenruimte van 2 à 10 mm.
5
Als het koetswerkoppervlak niet groot genoeg is om stroken van 50 à 60 mm breed aan te brengen, mogen
retroreflecterende stroken van 20 à 30 mm breed gebruikt worden
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Het eenvormige oproepnummer 112 voorafgegaan door een icoontje van een telefoon in
gele retroreflecterende cijfers van min.100 mm hoog, op de twee zijkanten van het
voertuig in de achterste bovenhoeken, binnen de contour.
Retroreflecterende 3M producten die aan deze eisen voldoen:
• Voor doorlopende contourmarkeringen: achteraan 983-72 3M™ Diamond
Grade™ rood, op zijkanten 983-10 3M™ Diamond Grade™ wit
• Voor onderbroken contourmarkeringen: achteraan 987-72 3M™ Diamond
Grade™ rood, op zijkanten 987-10 3M™ Diamond Grade™ wit
• Voor visgraatmarkeringen: 13056 Scotchlite™ Rood-Wit voertuigmarkering
• Voor geel/blauwe retroreflecterend identificatielogo en voor het gele
oproepnummer en telefoonicoon: 580-81of 680-81CR Scotchlite™ zwavelgeel,
580-76 of 680-76CR Scotchlite™ verkeersblauw

3.2 Markering van de containers, aanhangwagens en opleggers
3.2.1 Voor- en achterkant van containers
De reglementaire retroreflecterende markeringen moeten zich op de voor- en achterkant
van containers op de openbare weg bevinden, zoals voorzien in het MB van 7 mei 1999.
Die markeringen bestaan uit afwisselende rode en witte strepen van ten minste 100mm
breed die met de verticale as van de container een hoek van 45° vormen.
3.2.2 Achterkant aanhangwagens en opleggers
De in punt 3.1.2 beschreven regels zijn van toepassing.
3.2.3 Zijkanten
De in punt 3.1.3 beschreven contourmarkeringen voor de superstructuur achter de
cabine van de voertuigen zijn hier van toepassing, evenals de identificatielogo’s die aan
te brengen zijn binnen de contour.
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Bijkomende identificaties
- Als de beschikbare oppervlakken groot genoeg zijn, kunnen de naam en het embleem of
logo van de rechtspersoon - van wie de openbare brandweerdienst afhangt - binnen de
contourmarkering aangebracht worden op de deuren van de cabines of op de andere
zijkanten van de koetswerken van de voertuigen, aanhangwagens, opleggers of containers.
- Volgende teksten in witte retroreflecterende letters (Helvetica van max. 100mm hoog) zijn
ook toegestaan binnen de contourmarkeringen op de zijkanten:
- de tekst “BRANDWEER” (of “SERVICE INCENDIE” of “FEUERWEHR”)
- een functionele omschrijving van het voertuig
- een volgnummer
Retroreflecterend 3M product dat aan deze eisen voldoet:
• 580-10 Scotchlite™ wit
3M Belgium NV
Traffic Safety Systems
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel 02/722.51.15
e-mail: reflective.be@mmm.com
websites: http://www.3M.be/Trafficsafety http://www.3M.be/Graphics

3

