
Zijn jouw 
medewerkers wel 
veilig langs de weg?



Is veilig werken voor 
jou ook topprioriteit?

Werken op, aan of langs de weg brengt heel wat risico’s 

met zich mee. Een auto repareren of bergen? Onderhouden 

van installaties langs de weg? Begeleiden van verkeer of 

zwaar transport? Werken aan de weg? Sneeuw schuiven? 

Slechts een greep uit de vele werkzaamheden waarbij 

aanrijdingen een wezenlijk risico vormen. Het treffen van 

goede veiligheidsmaatregelen is daarom essentieel. Niet 

alleen om een veilige werkomgeving te garanderen, maar ook 

om de weg veilig te houden voor alle andere weggebruikers. 

Veiligheid begint bij goede zichtbaarheid. Die zichtbaarheid 

creëer je met goede en degelijke voertuigsignalering die op 

de juiste plek gemonteerd is.
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Veiligheid is meer dan alleen wet- en regelgeving
De wet ‘Regeling optische en geluidssignalen 2009’ vertelt 

waar signalering aan moet voldoen: er moeten ECE R65 

goedgekeurde producten worden gebruikt en deze producten 

moeten 360 graden rondom zichtbaar zijn. Sommige branches 

hebben daarnaast een eigen richtlijn. De overheid stuurt in haar 

regelgeving tevens aan op een rustig wegbeeld bij ongevallen of 

gevaarlijke situaties en daarom is niet zomaar alles toegestaan als 

het om voertuigsignalering gaat. Handhaving van deze wetten 

en regels blijft in Nederland meestal uit. Echter, in het geval van 

een ongeluk zal er bij de aansprakelijkheid wel degelijk worden 

gekeken naar het deugdelijk functioneren en de wetmatigheid 

van alle voertuigsignalering. Wetten en regels zijn ontzettend 

belangrijk, maar enkel voldoen aan die regels is niet voldoende, 

omdat er zoveel verschillende werk- en verkeerssituaties zijn met 

ieder zijn eigen gevaren. Heeft je voertuig bijvoorbeeld een op- of 

aanbouw waardoor de signalering in sommige posities niet meer 

zichtbaar is? Moet het verkeer vóór je gewaarschuwd worden, 

achter je, of beide? 

In de markt horen en zien wij helaas te vaak dat er gekozen wordt 

voor een minimaal aantal lampen tegen een zo laag mogelijke 

prijs, enkel om aan de wet te voldoen. Een check-vinkje zetten 

dus. Veiligheid gaat echter niet over het voldoen aan de wet, 

maar over met gezond verstand kiezen voor de juiste signalering 

voor jouw situatie. De vraag die je jezelf daarom zou moeten 

stellen is: ben ik met mijn signalering wel écht zichtbaar en veilig?

Veiligheid boven alles Dit document is een eenvoudige, 
heldere samenvatting van de 
belangrijkste zaken omtrent 
voertuigsignalering en hoe je 
écht veilig de weg op kunt.



In de praktijk zien we veel misgaan met voertuigsignalering. Neem je eigen 
voertuig(en) daarom in gedachten en doorloop voor jezelf onderstaand 

stappenplan. Hierin zetten we onder andere uiteen (1) waarvoor je signalering 
gebruikt, (2) hoeveel signalering je moet gebruiken, (3) wat er vaak mis gaat in de 

praktijk en (4) of er voor jou aanvullende regelingen gelden.

Stappenplan
!

Waarvoor gebruik 
ik signalering?
Bij de aanschaf en montage van signalering moet 

de vraag worden gesteld wat het doel is van de 

signalering. ‘Voldoen aan de wet’ mag nooit het 

enige doel zijn. 

Achteropkomend verkeer waarschuwen voor gevaar 

Tegemoetkomend verkeer waarschuwen voor gevaar 

Al rijdend het verkeer voor je verdringen

Voorrang verkrijgen op al het overige verkeer

A

B

C

D

* Let op: hier zijn natuurlijk meerdere keuzes mogelijk. Bijvoorbeeld een bergingsvoertuig 

moet (A) achteropkomend verkeer waarschuwen en (C) verkeer verdringen.
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Bij werkzaamheden aan, op of langs de weg met 

stilstaande of langzaam rijdende voertuigen is 

het van groot belang dat het verkeer dat van 

achteren aan komt rijden die voertuigen goed en 

op tijd ziet. Daarom is ons advies om zwaailichten 

of een dakset achterop het dak van het voertuig 

te monteren. Hierbij moet je er wel op letten 

dat de lampen ook zichtbaar blijven tijdens 

werkzaamheden. 

Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

• Montage van ondersteunende flitsers in 

de achterklep op het moment dat een 

openstaande achterklep het zicht op de 

signalering belemmert.

• Montage van ondersteunende flitsers op 

een zichtbare plek op het moment dat een 

oprijplaat, openstaande kiepbak, of de lading 

de zichtbaarheid belemmert. 

Achteropkomend verkeer waarschuwen voor gevaar
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In het geval van transport of werkzaamheden waarbij 

gevaar op kan treden voor tegemoetkomend verkeer 

is het aan te raden de zwaailichten of dakset boven 

de bestuurder te monteren in combinatie met 

grilleflitsers. Denk aan situaties zoals exceptioneel lang 

en/of breed transport, keren op de weg, uitstekende 

delen, inhalen over de middenstreep, zout strooien of 

sneeuwschuiven.

Snel door het verkeer bewegen als voorrangsvoertuig 

is voorbehouden aan diensten die in de wet zijn 

aangewezen om met blauw licht te rijden zoals politie, 

brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat. Deze 

voertuigen hebben niet alleen als doel om verkeer 

te verdringen, maar moeten ook door voetgangers, 

fietsers en al het andere verkeer opgemerkt worden. 

Uiteraard moet ook hier 360 graden zichtbaarheid 

gegarandeerd zijn, ondersteund met akoestische 

signalering, ookwel tweetoon genoemd.

Diverse hulpdiensten die amber signalering voeren zoals 

sleepdiensten, pechhulpdiensten, verkeersbegeleiders 

en gemeentelijke handhaving moeten zich veelal 

door stilstaand verkeer wringen om bij de plek van 

een ongeval te komen. Daarom is het van belang dat 

stilstaand of langzaam rijdend verkeer de hulpvoertuigen 

aan ziet komen. Hiervoor zijn zwaailampen of een dakset 

boven de bestuurder in combinatie met grilleflitsers 

ter hoogte van de buitenspiegels van gangbare 

personenvoertuigen de perfecte oplossing.  Wanneer 

deze diensten/voertuigen amber signalering voeren, 

hebben zij geen voorrang en moeten zich net als alle 

andere weggebruikers aan de verkeersregels houden. 

Tegemoetkomend verkeer waarschuwen voor gevaar

Voorrang verkrijgen op al het overige verkeer

Al rijdend het verkeer voor je verdringen
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Hoeveel signalering 
moet ik gebruiken?
De hoeveelheid lampen die op het voertuig gemonteerd moeten 

worden, wordt primair bepaald door de 360 graden zichtbaarheid. 

Maar er zijn nog twee factoren die daarbij een belangrijke rol spelen:

* Het gebruik ’s nachts of overdag

Stel jezelf de vraag of jouw voertuig met name ’s nachts of overdag 

werkzaam is. ‘s Nachts is signalering namelijk al snel goed zichtbaar. 

Overdag is goede zichtbaarheid lastiger door het daglicht, zeker bij 

felle of ondergaande zon. Toets je zichtbaarheid daarom altijd bij 

daglicht door op zo’n 100 meter afstand van je voertuig te gaan staan 

en dan rondom te kijken of jouw signalering goed zichtbaar is. 

* De snelheidsverschillen tussen jou en het verkeer om je heen

Een ander belangrijk punt zijn de snelheidsverschillen tussen jou 

(het voertuig dat signalering voert) en de voertuigen om je heen (die 

geattendeerd moeten worden). 

Snelheidsverschillen tot 50 km/uur

Snelheidsverschillen tot 80 km/uur

Snelheidsverschillen tot en boven 130 km/uur

A

B

C

A

B

2

Bij snelheidsverschillen van minder dan 50 km/uur 

kan doorgaans volstaan worden met één of twee 

zwaailampen, ondersteund met flitsers indien 360 graden 

zichtbaarheid wordt belemmerd. Snelheidsverschillen tot 

50 km/uur treden op bij stilstand binnen de bebouwde 

kom of bij langzaam rijden buiten de bebouwde 

kom (bijvoorbeeld wagens die zout strooien of 

groenonderhoud plegen).

Zodra het verschil oploopt richting 80 km/uur 

adviseren we minimaal een dakset met alternerend 

flitspatroon. Ook hier uiteraard weer ondersteund door 

additionele flitsers indien 360 graden zichtbaarheid 

wordt belemmerd. Dit snelheidsverschil treedt op bij 

stilstaan buiten de bebouwde kom of langzaam rijden 

op de autoweg of snelweg (bijvoorbeeld bij wegslepen 

voertuigen of bermonderhoud).

Snelheidsverschillen tot 50 km/uur

Snelheidsverschillen tot 80 km/uur

Hoe groot is het snelheidsverschil tussen 

jou en het verkeer om je heen?

80
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80
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KM

50
KM



C

A

Bij snelheidsverschillen boven de 80km/uur, ofwel 

22 meter per seconde (tot 36 m/s bij 130 km/uur), 

is het zaak optimaal zichtbaar te zijn. Alternerende 

lichten die zover mogelijk uit elkaar gemonteerd 

zijn vallen het meest op. Ons advies is dan ook een 

alternerend flitsende dakset in combinatie met 

alternerende ondersteunende flitsers. In het geval 

van belemmerd zicht door stilstaande voertuigen 

of een bochtige weg telt iedere seconde waarin 

je als automobilist 100 meter per drie seconden 

aflegt. Deze situatie treedt op bij stilstaan op 

autoweg of snelweg.

Je hebt de wettelijk voorgeschreven 360 graden 

zichtbaarheid keurig in orde gemaakt voor je voertuig, echter 

is dit uitgevoerd met lampen die voor dit doel niet ECE R65 

goedgekeurd zijn. Bijvoorbeeld door (1) het gebruik van 

alleen grilleflitsers, niet in combinatie met een zwaailamp of 

dakset, (2) flitsers die voor horizontaal gebruik zijn gekeurd, 

maar verticaal worden gemonteerd of (3) het gebruik van 

alternerende flitsers, die daartoe niet zijn goedgekeurd of (4) 

montage onder een verkeerde hoek.

Voor diverse automerken en modellen leveren wij EZ-Mount 

pakketten voor Whelen producten waarmee je de producten 

zelf eenvoudig en conform de wetgeving kunt monteren.

Snelheidsverschillen tot en boven 130 km/uur

Verkeerd gebruik van ECE R65 gekeurde lampen

Wat gaat er vaak mis 
in de praktijk?
In de praktijk zien we dat er veel mis gaat als het gaat om 

voertuigsignalering. Neem je eigen voertuig(en) in gedachten en 

bedenk of je één of meerdere van onderstaande punten herkent. 

Geen of verkeerd gebruik van ECE R65 gekeurde lampen

Objecten belemmeren zicht op signalering

Montage niet conform het doel

Verminderen van lichtintensiteit
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3 Wat gaat er vaak mis in de praktijk?
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(B-1) Wanneer je voertuig in rust op de oprit staat, is 

signalering vaak prima zichtbaar conform wet- en 

regelgeving. Echter, wanneer je jouw voertuig inzet, worden 

je flitslampen geblokkeerd door bijvoorbeeld lading, 

uitstekende delen zoals een laadkraan, kiepbak, oprijplaten 

of simpelweg een openstaande achterklep.

(B-2) Je lampen zijn prima zichtbaar wanneer je voertuig 

op een vlakke weg staat, maar wanneer je op een brug of 

andere helling staat, worden je lichten geblokkeerd door de 

daklijn.  

Bij Whelen zijn we constant bezig met zogeheten awareness 

campagnes waarmee we vakmensen informeren, adviseren 

en waarschuwen voor de risico’s van werken op of langs 

de weg. Zo hebben we de campagnes: “als zichtbaarheid er 

echt toe doet”, “kies met gezond verstand”, “zichtbaarheid 

en dus veiligheid mag nooit een sluitpost zijn, dus kies 

voor voldoende lampen van blijvende kwaliteit”. Daarnaast 

adviseren onze Whelen dealers je graag over de juiste 

montage van je signalering. 

Objecten belemmeren zicht op lampen

C

Flitslampen worden voor verschillen doelstellingen 

gemonteerd, zoals het verdringen van voorliggend 

verkeer, het snel kunnen bewegen door het verkeer 

of het waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. 

Gevaarlijke situaties spelen zich vaak af bij stilstand 

of bij langzaam rijden op of naast de rechter rijbaan. 

Achteropkomend verkeer moet in zo’n situatie 

worden gewaarschuwd. Desondanks zien we vaak 

dat signalering vrijwel altijd geconcentreerd is aan 

de voorzijde van het voertuig en dus niet optimaal 

zichtbaar is voor achteropkomend verkeer. 

• Om dit soort fouten te voorkomen, adviseren onze 

Whelen dealers je graag over de specifieke eisen 

van jouw voertuig of situatie en zijn we telkens 

bezig om mensen te adviseren en bewust te maken 

door advies via social media. 

Montage niet conform het doel
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D

Je hebt keurig ECE R65 gecertificeerde lampen aangeschaft. In het begin 

werken ze prima, maar na verloop van tijd merk je dat de zichtbaarheid afneemt. 

Dit komt bijvoorbeeld door verkleuring en bros worden van de lenskappen 

door steenslag en weersinvloeden, slecht ontwerp van de lamp waardoor leds 

te warm worden en in intensiteit afnemen, slecht reflectiemateriaal in de lamp, 

slijtage van mechanische roterende onderdelen of vochtophoping. Stuk voor 

stuk zaken die jouw zichtbaarheid verminderen. 

Whelens aanpak:

• Onze leds branden op maximaal 75% van het toegestane vermogen, 

waardoor ze nooit te warm worden en de lichtintensiteit gewaardborgd is. 

• Een aluminium frame of behuizing zorgt voor optimale afvoer van warmte.

• Onze producten worden voorzien van een unieke hardcoating waardoor 

je lenskappen niet of nauwelijks verkleuren of bros worden. Ook vuil hecht 

daardoor minder snel.

• Wij gebruiken geen mechanisch bewegende delen dus kunnen ze ook niet 

slijten. Membranen zorgen voor een goede afvloeiing van vocht.

• Reflectoren, indien aanwezig, worden voorzien van een hoog reflecterend 

laagje metaal. Deze worden niet dof in tegenstelling tot synthetische 

reflectielagen.

Met deze unieke eigenschappen garanderen wij de lichtintensiteit van onze 

producten voor vijf jaar. In de praktijk gaan onze lampen hier een veelvoud van 

mee. Met een uitstekende lichtopbrengst!

Verminderen van lichtintensiteit

Gelden voor mij 
aanvullende regels? 

Ga voor veiligheid & 
kwaliteit, kies Whelen

Als je bovenstaande stappen en tips hebt doorlopen, 

heb je conform wetgeving, maar bovenal met gezond 

verstand de juiste signalering uitgezocht voor 

jouw voertuig en situatie. Voor een aantal branches 

gelden echter aanvullende richtlijnen. Deze zijn aan 

verandering onderhevig, dus neem hiervoor contact op 

met je branchevereniging of kijk op:

 

www.whelennederland.nl/regelgeving

Bij twijfel, schroom niet om contact met ons op te 

nemen en wij helpen je graag weer veilig op weg!

• Al onze producten zijn ECE R65 goedgekeurd.

• Wij leveren voor diverse Whelen producten EZ-Mount pakketten 

waarmee je zelf eenvoudig en conform de wetgeving de producten kunt 

monteren.Zijn ze meteen beschermd tegen diefstal. 

• Onze Whelen dealers geven altijd deskundig advies op maat voor jouw 

voertuig en werksituatie.

• Dag in, dag uit werken wij bij Whelen aan het verbeteren van jouw 

zichtbaarheid. Dit doen we door slim mee te denken in de montage 

en door unieke producteigenschappen die een lange levensduur 

garanderen:
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• Zuinig zijn met ledverlichting (branden op 75% van hun kunnen).

• Hardcoating tegen verkleuring, bros worden en het aanhechten van vuil.

• Geen mechanisch bewegende onderdelen.

• Membranen voor goede vochtafvoer

• Een aluminium frame voor goede warmteafvoer

• Reflectoren die niet dof worden.


