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8.03  Veiligheidskleding 
 
Bij diverse werkzaamheden aan de infrastructuur 
is een goede zichtbaarheid van de betreffende 
werknemer van groot belang. Dit geldt niet alleen 
bij wegwerkzaamheden, maar ook bij het regelen 
van het verkeer en het werken aan of in de nabij-
heid van spoorlijnen. Het aangereden worden door 
(werk-)verkeer is één van de grootste gevaren bij 
deze groep werknemers. Ook worden door som-
mige opdrachtgevers aanvullende eisen gesteld 
aan de draagplicht en uitvoering van veiligheids-
kleding. 
 
 
Normen en regels 
Veiligheidskleding is gemaakt van fluorescerend 
materiaal en heeft retroreflecterende grijze stre-
pen in de vorm van een Romeinse II. In de norm 
NEN-EN 471 zijn de minimale eisen, waaraan 
veiligheidskleding moet voldoen, vastgelegd. Deze 
norm onderscheidt 3 klassen (zie tabel). Het tota-
le oppervlak fluorescerend materiaal in combina-
tie met de retroreflecterende strepen is bepalend 
voor de betreffende klasse. 

Figuratie voor veiligheidsvest (links) en 
veiligheidspak 

Veiligheidskleding moet zijn voorzien van een CE-markering (goed leesbaar en onuitwisbaar). Voor het 
aanbrengen van bedrijfsnamen, vignetten en logo’s op veiligheidskleding gelden de volgende voorwaar-
den: 
- per kledingstuk maximaal één merkteken aan de voorzijde en één aan de achterzijde; 
- het patroon van de retroreflecterende banden mag niet worden onderbroken; 
- het oppervlak van een merkteken aan de voorzijde valt binnen een ruimte van 70 x 70 mm; 
- aan de achterzijde is het merkteken maximaal 70 mm hoog en bevindt zich tussen de verticale retro-

reflecterende strepen; 
- een merkteken mag niet retroreflecterend zijn uitgevoerd. 
 
 

 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

Eisen 0,14 m² fluorescerend 
materiaal + 0,10 m² retro-
reflecterend materiaal* 

0,50 m² fluorescerend 
materiaal + 0,13 m² retro-
reflecterend materiaal* 

0,80 m² fluorescerend 
materiaal + 0,20 m² retro-
reflecterend materiaal* 

Uitvoering  Vest Jassen, pakken en overalls 

Indicatie voor 
gebruik in relatie tot 
omstandigheden 

Helder weer, onbelemmerd 
goed zicht. Op plaatsen met 
een laag risico 

Bewolkt weer, goed zicht. 
Op plaatsen met een 
gemiddeld risico 

Bewolkt weer, matig tot 
slecht zicht. Op plaatsen 
met een gemiddeld tot 
hoog risico 

 
*) Deze eisen zijn vastgesteld bij de kleinst beschikbare maat kledingstuk (meestal S of M). 

 
 
Aanvullende eisen Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders 
Omdat de NEN-EN 471 niet de kleur van de veiligheidskleding aangeeft, heeft Rijkswaterstaat aanvullen-
de richtlijnen opgesteld ter verbetering van de herkenbaarheid. De belangrijkste specificaties zijn: 
- bij wegwerkzaamheden op of langs autosnelwegen en andere rijkswegen zijn alleen klasse 2 en klasse 3 

toegestaan; 
- de basiskleur van de signaalkleding is fluorescerend oranjerood. 
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In de praktijk stellen vele wegbeheerders het dragen van klasse 3 voor werkzaamheden bij duisternis 
verplicht. 
Omdat de Standaard RAW Bepalingen ten aanzien van veiligheidskleding zich aansluiten bij de aanvul-
lende eisen van Rijkswaterstaat, betekent dat ook bij niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde 
kom die worden uitgevoerd op basis van een RAW-bestek, eveneens bovengenoemde eisen aan-
gehouden moeten worden. Hiermee ontstaat gelijk een duidelijk herkenbaar onderscheid tussen weg-
werker en bijvoorbeeld ambulancepersoneel en andere hulpdiensten. 
 
Verkeersregelaar 
Verkeersregelaars hebben de bevoegdheid om aanwijzingen te geven voor het regelen van het verkeer. 
Niet alleen worden zij ingezet bij bijzondere transporten, maar ook bij publiekstrekkende activiteiten zoals 
optochten, pretparken, meubelboulevards en dergelijke is de inzet van verkeersregelaars steeds meer een 
gemeengoed. Ook voor deze groep werknemers is een goede herkenbaarheid van groot belang.  
 
De kledingvoorschriften voor verkeersregelaars zijn als volgt: 
- dragen van een oranje fluorescerende jas of vest; 
- aan zowel voor- als achterzijde moet het woord ‘verkeersregelaar’ duidelijk leesbaar zijn in retroreflec-

terende letters; 
- het aanbrengen van een bedrijfslogo of -naam is toegestaan mits de herkenbaarheid als verkeers-

regelaar gewaarborgd blijft. 
 
Spoorwerkers 
Als beheerder van de railinfrastructuur stelt ProRail het dragen van een gele veiligheidsjas of -vest ver-
plicht. Alleen degene die opereert als veiligheidsman draagt oranje veiligheidskleding. Deze regeling geldt 
op alle bedrijfsterreinen, welke onder beheer van ProRail vallen. De kleding dient te voldoen aan de NEN-
EN 471. Aanvullende eisen zijn: 
- reflecterende kruisvormige strepen zijn niet toegestaan; 
- het is niet toegestaan onder gele veiligheidskleding zichtbaar oranje of rode kleding te dragen. 
 
 
Praktische invulling 
- Veiligheidskleding moet worden gedragen wanneer werknemers zich voor de uitvoering van hun taak 

langs of op een weg bevinden die niet is afgesloten voor openbaar verkeer, zowel ’s avonds, ’s nachts 
als overdag (dit geldt ook bij het uitvoeren van meet- en schouwwerk, tellingen, e.d.). 

- Veiligheidskleding moet altijd in goede staat zijn (volg de gebruiksinstructies). 
- Vesten, pakken en jassen moeten gesloten worden gedragen. 
- Abomafoon 8.01 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ gaat verder in op procedures als verstrekken, 

beheren toezicht en vervangen. 
 
 
Verwijzing 
- NEN-EN 471 (2003). Nederlands Normalisatie Instituut Delft. 
- Rijkswaterstaat, AVV, Richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden (1995). 
- CROW, Standaard RAW Bepalingen 2005. 
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 
- Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW). 
- ProRail, Huisregels van ProRail. 
- Besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen. 
- Abomafoon 8.01 Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 



 
 
 

Blad 3 van 3  Abomafoon 8.03 

Uitgave:     Aboma bv 
Galvanistraat 1 
Postbus 141 
6710 BC Ede 
tel. 0318 69 19 20 
fax 0318 69 19 21 
e-mail  info@aboma.nl
www.aboma.nl 

 
Datum: Februari 2009 
 
Wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave 
- Tekstueel aanpast. 
- Aanvulling met verkeersregelaar. 
- Wijziging spoorregelgeving. 
- Verwijzing. 
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