
 VEILIG WERKEN 
LANGS WEGEN

1. WaarschuWing en algemene richtlijnen

BIj Nood •	Ga	uit	de	gevarenzone.
•	112	en	leidinggevende	verwittigen.

oPGEPAST Werken	langs	en	op	wegen	is	zeer	gevaarlijk.	Je	volgt	best	eerst	een	opleiding.

OngeVallenPreVentie
 » Draag	(de	juiste)	signalisatiekleding.
 » Probeer	de	afstand	tussen	jezelf	en	het	verkeer	zo	groot	mogelijk	te	maken.
 » Kijk	uit	voor	aanrijding	en	kijk	zoveel	mogelijk	naar	het	tegemoetkomende	verkeer.
 » Gebruik	op	een	reglementaire	wijze	de	gepaste	verkeerssignalisatie	(borden,	bakens,	hekken,	voertuig	…)	om	een	
veilige	werkzone	te	maken.

 » Houd	rekening	met	zwakke	weggebruikers	(fietsers,	voetgangers	…).	

2. risicO en PreVentie

! niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.

 
geVaren PreVentie

Aanrijding	door	voertuigen	en	
fietsers.

•	Volg	een	specifieke	opleiding	over	veilig	werken	langs	wegen.
•	Voorzie	een	reglementair	afgebakende	werkzone	met	aangepast	

signalisatiemateriaal	of	aangepaste	voertuigen.
•	Houd	voldoende	afstand	met	het	verkeer.
•	Draag	aangepaste	signalisatiekleding	(EN	471	of	EN	ISO	20471).
•	Let	op	met	uitstekend	materiaal	en	werktuigen.

Beschadigingen	aan	voertuigen	en	
personen.

•	Gebruik	een	aangepaste	werktechniek.
•	Kijk	naar	het	verkeer	en	houd	voldoende	afstand.
•	Stop	even	met	werken	als	personen	en	voertuigen	je	kruisen	of	in	de	

gevarenzone	staan	(bv.	bij	werken	met	de	bosmaaier).
•	Let	op	met	uitstekende	delen	wanneer	je	met	machines	rijdt	en/of	

werktuigen	en	handgereedschappen	gebruikt..



aanDacht Vereist PreVentie

Slechte	zichtbaarheid	door	mist	of	
werken	’s	nachts.

•	Draag	aangepaste	signalisatiekleding	met	een	hogere	zichtbaarheid	of	
draag	meerdere	signalisatiekledingstukken.

Werken	op	plaatsen	met	zwakke	
weggebruikers	(fietspaden	en	
voetpaden).

•	Houd	voldoende	afstand.
•	Breng	geen	zwakke	weggebruikers	in	gevaar	door	ze	naar	een	onveilig	

deel	van	de	weg	te	leiden.	Plaats	je	voertuig	op	de	rijbaan	en	niet	op	
het	fiets-	of	voetpad.

•	Voorzie	een	duidelijk	afgebakende	geleidingszone	zodat	zwakke	
weggebruikers	beschermd	worden	en	duidelijk	kunnen	zien	hoe	ze	
veilig	langs	de	werken	kunnen	rijden.

3. bijZOnDere aanDachtsPunten bij WerKen langs Wegen

3.1 WetgeVing
•	 	Verkeerswetgeving	KB	van	16/03/68	de	wet	betreffende	de	politie	over	het	wegverkeer.	
•	 	Verkeerswetgeving	KB	van	01/12/75	houdende	het	algemeen	reglement	op	de	politie	van	het	wegverkeer	en	van	het	

gebruik	van	de	openbare	weg.
•	 Het	MB	van	11/10/76	betreffende	de	minimumafmetingen	en	de	bijzondere	plaatsingsvoorwaarden	van	de	

verkeerstekens.
•	 	Het	MB	van	07/05/99	betreffende	het	signaleren	van	werken	en	verkeersbelemmeringen	op	de	openbare	weg.	
•	 	Codex	titel	VII	hoofdstuk	2	KB	13/06/2005	bijlage	2,	15:	kleding	met	signaalfunctie:	betreffende	het	gebruik	van	

persoonlijke	beschermingsmiddelen	(PBM’s),	lijst	van	activiteiten	en	arbeidsomstandigheden	waarvoor	het	ter	beschik-
king	stellen	van	PBM’s	noodzakelijk	is.

•	 	Gewestelijke	richtlijnen:	bv.	standaardbestek	250	–	hoofdstuk	X.3	(Vlaams	Gewest).

3.2 misVerstanDen
•	 “Als	overheid	moeten	we	geen	toelating	aanvragen	om	langs	een	weg	te	werken.”
•	 “Een	hesje	is	altijd	genoeg.”
•	 “De	kans	op	aanrijdingen	is	groter	op	autosnelwegen	dan	op	wegen	waar	je	maar	50	km/uur	mag	rijden.”
•	 “Een	zwaailamp	mag	je	overal	gebruiken	en	is	voldoende	als	je	op	de	weg	werkt.”

3.3 Wat heb je nODig VOOraleer je OP Of langs een Weg mag WerKen?
•	 	Een	vergunning	voor	het	plaatsen	van	tijdelijke	signalisatie,	eventueel	gekoppeld	aan	het	in	bezit	nemen	van	de	

	openbare	weg	(is	niet	altijd	nodig).	Deze	vergunning	(eventueel	een	kopie)	moet	zich	op	de	werkplek	bevinden	(in	de	
4x4	of	de	bestelwagen,	op	de	werf	…).

•	 	De	signalisatie	moet	conform	de	vergunning	worden	geplaatst.	Het	wordt	afgeraden	om	af	te	wijken	van	het	
signalisatie	plan	waarop	je	vergunning	is	toegewezen.

•	 Uitzonderlijk	kan	de	preventiedienst	of	veiligheidscoördinator	extra	maatregelen	opleggen	om	de	veiligheid	van	de	
werknemers	bij	het	werken	langs	een	weg	te	verhogen.

•	 	Alle	signalisatiemateriaal	en	-kleding	moet	voldoen	aan	de	normen	en	eisen	(bv.	de	juiste	retroreflecterende	klasse,		
de	juiste	grootte,	opstelafstand	…).

3.4 Waar is Dit Van tOePassing?
Bij werken op of langs openbare wegen:

•	 De	afbakening	loopt	langs	de	zijkant	tot	aan	een	sloot	of	
gracht,	een	talud	of	een	grens	van	een	privé-eigendom	(waar	
een	haag,	muur,	gevel	…	begint).

•	 Ook	wegen	en	paden	met	een	openbaar	karakter	vallen	onder	
de	definitie	van	openbare	weg.	M.a.w.	wegen	en	paden	gelegen	
in	een	bos-	of	natuurgebied	kunnen	ook	hieronder	vallen.
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De openbare weg: 
 loopt langs de zijkant tot aan een sloot of gracht, een talud of een 

grens van een privé-eigendom. 

 

De openbare weg 
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X Y

-	 sterke	hinder	voor	het	verkeer
-	 weinig	hinder	voor	het	verkeer	(afhankelijk	van	de	

rijwegbreedte	die	aan	het	verkeer	wordt	onttrokken)
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4. PersOOnlijKe beschermingsmiDDelen (Pbm’s) en signalisatiemateriaal

4.1 inDeling in categOrieën
Elk werk op of langs een openbare weg kan je indelen in een categorie. 
dit is afhankelijk van de rijsnelheid, de hoeveelheid hinder en de duur van de werken.

Indeling (MB 7 mei 1999): werfsignalisatie op niet-autosnelwegen:

•	 werken	van	eerste categorie	(lange	duur)	
werken	op	wegen	>	90km/u

•	 werken	van	tweede categorie	(lange	duur)		
werken	op	wegen	>	50km/u	en	≤	90km/u

•	 werken	van	derde categorie	(lange	duur)	
werken	op	wegen	≤	50km/u

•	 werken	van	vierde categorie (**)	
werken	buiten	de	rijbaan,	maar	hinderlijk/gevaarlijk	voor	de	zwakke	weggebruikers

•	 werken	van	vijfde categorie		
werken	die	slechts	overdag	plaatsvinden	en	die	duidelijk	te	zien	zijn	over	een	afstand	van	200m

•	 werken	van	zesde categorie (**) 	
mobiele	werken	met	een	relatief	lage	verplaatsingssnelheid	of	veelvuldig	stilstaan	en	met	slechts	kortstondige	hinder

(**) de categorieën die het vaakst voorkomen.

4.2 signalisatieKleDing

Genormeerde signalisatiekleding heeft een EN 471- of een EN ISo 20471-norm, te herkennen aan het icoontje  
(signalisatiehesje).

X: Klasse fluorerende stof
Y: Klasse retroreflecterende stof

EN ISO 20471 
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EN 471 

  X = Fluorescerende stof 
  Y = Retro reflecterende stof 

• Nieuwe ISO norm (vanaf 2013 geldig) 
• Meer en betere retro reflecterende stof 

= betere zichtbaarheid 
• Enkel nog 1 klasse vermelding = 

eenvoudiger om de werkelijk gedragen 
klasse te vinden 

• Oude norm 
• Voor de retro reflecterende en de 

fluorescerende stof een aparte klasse 
• Soms moeilijk om de klasse die je draagt 

te bepalen 
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eenvoudiger om de werkelijk gedragen 
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x: Klasse die je draagt

X
Y

X

en 471 en isO 20471



Materiaal Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluorescerende stof 0,14 m² 0,53 m² 0,80 m²

Retroreflecterende stof 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

Welke klasse moet ik dragen  
en wanneer?

Mag niet gebruikt 
worden door personen 
die op en langs een weg 
werken.

Mag enkel overdag 
gedragen worden, bij 
goede zichtbaarheid.

Wordt gedragen bij minder 
goede zichtbaarheid:  
bij valavond, ‘s nachts en  
bij regen, sneeuw, mist …

 
draag je een EN 471 genormeerde kledingstuk (bv. een hesje) dan is het laagste getal van deze twee getallen vermeld 
op het label de werkelijke signalisatieklasse die je draagt. draag je echter een EN ISo 20471 genormeerd kledingstuk dan 
staat er maar één cijfer. dat cijfer is dan ook je werkelijke signalisatieklasse.

Als je de signalisatieklasse wil verhogen, omdat je bv. bij schemering of ‘s nachts moet werken, dan kan je dit bereiken 
door een extra kledingstuk - bv. een signalisatiebroek - te dragen of door signalisatiekleding met een hogere klasse-
vermelding te dragen. Respecteer de wasvoorschriften van de signalisatiekleding. Afhankelijk van de kwaliteit en 
het materiaal is het aantal wasbeurten beperkt. de wasvoorschriften en de norm (bv. EN 471) vind je terug in het 
kledingstuk.

4.3. het juiste signalisatiemateriaal VOOr categOrie 1 tOt en met 5 
(niet	voor	categorie	6:	hiervoor	gebruiken	we	een	signalisatievoertuig)

GEVAARBoRd A31
-	 hoogte	bord	70	cm
-	 retro	reflecterend,	type	3	folie
-	 opstelhoogte	(onderkant	bord	gemeten):	minimaal	1,5	m
-	 randen	dubbel	omgebogen	(conform	SB	250)

SchuINE GELEIdING zIjdELINGSE GELEIdING
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Bakens en kegels 
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Bakens en kegels 
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4.4 het signalisatieVOertuig
1. uitrusting van een signalisatievoertuig voor mobiele werken zesde categorie ≤ 50 km/u

 

2. uitrusting van een signalisatievoertuig voor mobiele werken zesde categorie > 50km/u en ≤ 90km/u
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Uitrusting voertuig 
werken 6° categorie – mobiele werken ≤ 50km/h 

twee	oranje	of	gele	knipperlichten

retroreflecterende	rood-wit	folie

gevaarbord	A31
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Uitrusting voertuig 
werken 6° categorie – mobiele werken > 50km/h en ≤ 90km/h 

retroreflecterende	rood-wit	folie

gevaarbord	A31

looplicht

gebodsbord	D1

twee	oranje	of	gele	knipperlichten
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Meer inforMatie of bijhorende opleidingen

Inverde • projectcoördinator veiligheid 
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be 
www.inverde.be •  www.ecopedia.be

Deze instructiekaart is een publicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk van de Vlaamse Overheid en Inverde  •  uitgave 2016

Meer inforMatie in jouw organisatie?

Neem contact op met:

4.5 een Veilige WerKZOne maKen met een VOertuig

4.6 let OOK OP De VOlgenDe ZaKen

•	 	Kijk	altijd	in	de	richting	van	het	aankomende	verkeer.	
•	 	Maak	de	afstand	tussen	jezelf	en	het	verkeer	zo	groot	mogelijk.
•	 	Maak	oogcontact	met	de	bestuurders	(hebben	ze	mij	gezien?).
•	 	Probeer	gevaarlijke	verkeerssituaties	vooraf	in	te	schatten	(risicoanalyse	…).
•	 	Hou	rekening	met	zwakke	weggebruikers.
•	 	Gebruik	voertuigen	als	barrière	of	maak	een	veilige	zone	met	signalisatie	en	bakens.
•	 	Draag	consequent	je	signalisatiekleding.	
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Het signalisatievoertuig gebruiken om een veilige zone te 
maken 

max. 10m 
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Deze instructiekaart is maar een beknopte samenvatting. We raden je aan 
om een opleiding ‘veilig werken langs wegen’ te volgen om een volledig  

overzicht te krijgen van de verplichtingen en rechten die je hebt.


	Vul hier de gegevens van jouw organisatie in: 


