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VE I L I GHE ID  DOOR  Z I CHTBAARHE ID 

Nieuwe norm over kleding met hoge zichtbaarheid 
In het Publicatieblad van de  Europese 
Unie van 28 juni 2013 en in het 
 Belgisch Staatsblad van 2 juli 2013 
werd een nieuwe norm gepubliceerd 
over kleding met hoge zichtbaarheid 
(EN ISO 20471:2013). Deze norm  vervangt 
de norm EN 471, die niet  langer vol-
doet aan de fundamentele veiligheids- 
en gezondheidsvoorschriften die wor-
den bepaald door de Europese richtlijn 
betreffende persoonlijke beschermings-
middelen (Richtlijn 89/686/EEG).

Op basis van deze richtlijn eist de Belgische wetgeving 
(KB van 13 juni 2005) dat werknemers die op en langs de 
openbare weg werken bij de dagelijkse uitoefening van hun 
functie worden beschermd door het dragen van kleding 
met signaalfunctie.

Kleding met hoge zichtbaarheid zorgt voor een duidelijke 
visuele signalering van de werknemer en is dus onontbeer-
lijk om zijn veiligheid te waarborgen.

Belangrijkste veranderingen in vergelijking met 
vroegere norm EN 471

De belangrijkste vernieuwing is dat de norm EN ISO 
20471:2013 een zichtbaarheid van de werknemers van 360° 
oplegt.

De norm beschrijft uitvoerig de kenmerken van kleding die 
voor bedekking zorgt van:
• alleen de romp (bv. mouwloos vest, hesje);
• de romp en de armen (bv. vest met mouwen, hemd, jas, 

Tshirt);
•  alleen de benen (bv. lange broek, short, bermuda, 

werkbroek);
• de romp en de benen (bv. overal zonder mouwen);
•  de romp, de armen en de benen (bv. overal met 

mouwen).

Zichtbaarheid van 360°
Ongeacht het type van de hierboven omschreven kleding, 
moeten de fluorescerende stof en de retroreflecterende 

stroken rondom  romp, armen en benen lopen zodat een 
zichtbaarheid van 360° is gewaarborgd.
De breedte van de retroreflecterende stroken mag niet klei-
ner zijn dan 50 mm. Ook de afstand tussen twee retrore-
flecterende stroken moet ten minste 50 mm bedragen. Ten 
slotte moet de laagste band zich op ten minste 50 mm van 
de onderkant van het kledingstuk bevinden.

Kwaliteit en zichtbaarheidsklasse
Het materiaal waaruit de retroreflecterende banden 
bestaan, moet van eenvormige kwaliteit zijn en voldoen 
aan minimumwaarden op het vlak van retroreflectie. Hier-
door bevat het etiket niet langer informatie over de kwali-
teit van dat materiaal maar alleen over de zichtbaarheids-
klasse van het kledingstuk overeenkomstig de norm. 
Wat het fluorescerend materiaal betreft, omschrijft de norm 
vereisten voor drie types van fluorescerende kleuren: geel, 
oranje-rood en rood.

Levensduur van het kledingstuk 
Ook nieuw in de norm is de levensduur van het kleding-
stuk met hoge zichtbaarheid. De levensduur is voortaan 
een criterium voor de certificatie. Waar de vroegere norm 
zich beperkte tot het meten van de kwaliteit van de retro-
reflecterende stroken, beschrijft de norm EN ISO 20471 de 
bestendigheidsvoorwaarden van de fluorescerende kleur 
en van de retroreflecterende materialen, niet alleen bij het 
onderhoud van de kleding (wassen, chemisch reinigen en 
drogen) maar ook bij gebruik ervan, zoals koud opvouwen, 
schuring, buiging,  UV-bestendigheid, …

Welke kleding met hoge zichtbaarheid kiezen?

Zoals eerder al gezegd, dient kleding met hoge zichtbaar-
heid om een werknemer op de openbare weg of een per-
soon in een noodsituatie beter te zien.

De norm EN ISO 20471 omschrijft drie risiconiveaus, naar-
gelang van de snelheid van de voertuigen en het type van 
weggebruiker:
• laag risico;
• matig risico;
• hoog risico.
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Lage en matige risico’s 
Voor lage en matige risico’s is een kledingstuk met zicht-
baarheid of verbeterde zichtbaarheid voldoende. Het gaat 
om de kledingstukken die we gebruiken als voetganger of 
fietser, d.w.z. als actieve weggebruiker. De norm is niet van 
toepassing op deze twee risicosituaties.

Hoog risico
Voor een hoog risico maakt de norm een onderscheid tus-
sen drie klassen:
• hoog risicoklasse 1;
• hoog risicoklasse 2;
• hoog risicoklasse 3.

Dit zijn risico’s waaraan passieve weggebruikers wor-
den blootgesteld, met name personen die zich op de weg 
bevinden zonder betrokken te zijn bij de verkeersstromen, 
zoals werknemers bij wegwerkzaamheden of personen in 
een noodsituatie.

• “Hoog risico – klasse 1” geldt voor wegen waar de toege-
stane snelheid lager of gelijk is aan 30 km/u.

• “Hoog risico – klasse 2” geldt voor wegen waar de toege-
stane snelheid lager of gelijk is aan 60 km/u.

• “Hoog risico – klasse 3” geldt voor wegen waar de toege-
stane snelheid hoger is dan 60 km/u.

Voor een “hoog risico – klasse 3” moet aan de werknemer 
dus kleding met hoge zichtbaarheid van klasse 3 worden 
bezorgd.

Klassen en zichtbare oppervlakte 
Net als in de vroegere norm EN 471 heeft het onderscheid 
tussen de klassen te maken met de vereiste minimumop-
pervlakte van zichtbaar materiaal in m2. De vereisten op 
het vlak van de minimumoppervlakte stemmen overeen 
met de vroegere norm EN 471.

Klasse 1: Basisgraad van bescherming
Fluorescerend materiaal: 0,14 m2; retroreflecterend materi-
aal: 0,10 m2; materiaal met gecombineerde kenmerken (dat 
is materiaal dat zowel fluorescerende als retroreflecterende 
eigenschappen heeft): 0,20 m2

Klasse 2: Intermediaire graad van bescherming
Fluorescerend materiaal: 0,50 m2; retroreflecterend 
 materiaal: 0,13 m2

Klasse 3: Hoge graad van bescherming 
Fluorescerend materiaal: 0,80 m2; retroreflecterend 
 materiaal: 0,20 m2 

Opgelet! Als u uw logo of andere onderscheidingstekens 
en belettering aanbrengt op het fluorescerend of retro-
reflecterend materiaal, loopt u het risico dat het kleding-
stuk niet langer voldoet aan de door de norm vereiste 
minimumoppervlaktes.

Eén enkel kledingstuk of een combinatie 
Aan de voorwaarden van een klasse kan worden vol-
daan door het dragen van één enkel kledingstuk met hoge 
zichtbaarheid (bv. een jas die de romp en armen bedekt 
en waarop retroreflecterende stroken zijn aangebracht, 
geldt voor klasse 3) of door een combinatie van twee 
kledingstukken.

Zo kan door combinatie van twee kledingstukken van 
klasse 2 een zichtbaarheid van klasse 3 worden bereikt. U 
kunt dus opteren voor het vest (dat alleen de romp bedekt) 
en dat combineren met een broek waarop retroreflecte-
rende stroken zijn aangebracht (die de benen bedekken) 
om klasse 3 te bereiken.

Een jas die romp en armen bedekt, gecombineerd met een 
lange broek die de benen bedekt, voldoet uiteraard aan 
klasse 3.

Beoordeling van het risico 
Belangrijk is dat deze combinatie voldoet aan de minimum-
vereiste van zichtbaarheid naargelang van de beoordeling 
van het risico  op het terrein (werk overdag of ‘s nachts, 
weersomstandigheden, …).

3 is beter
Aangezien klasse 3 altijd het hoogste niveau van zichtbaar-
heid biedt, dient bij een doeltreffende preventie de keuze 
naar die klasse uit te gaan.

Mag de veiligheidskledij die conform is met de norm 
EN 471 nog worden gebruikt? 

Ja
De nieuwe norm is alleen van toepassing op fabrikanten 
van dit type van kledij. Zij moeten zich sinds 1 oktober 
2013 naar deze nieuwe norm schikken om te voldoen aan 
de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Het spreekt voor zich dat kledij die momenteel in gebruik is 
en die voldoet aan de norm EN 471 tot de vervanging ervan 
mag worden gebruikt om de aanwezigheid van werknemers 
visueel te signaleren.

Maar…
Bij de aankoop van nieuwe kledij met hoge zichtbaarheid 
moet u controleren of deze voldoet aan de voorschriften 
van de nieuwe norm EN ISO 20471, want alleen die kledij is 
voortaan in overeenstemming met de fundamentele veilig-
heids- en gezondheidsvereisten. 
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WERKKLEDIJ MET HOGE ZICHTBAARHEID (norm EN ISO 20471:2013)

Kledij 100% fluo + retroreflecterende stroken – Zichtbaarheid van 360°

Vest en lange broek Tuinbroek Overal Parka

klasse 1 klasse 2 klasse 2 klasse 3 klasse 3

 

Zichtbaarheid van het geheel

Kleding klasse 1  Kleding klasse 3 – Kleding klasse 2 Kleding klasse 3 Kleding klasse 3

N.B. :
• Deze tabel geeft het klasseniveau weer dat wordt bereikt door de kleding, uitgaande van dragen van één of meer kle

dingstukken waarvan de klasse wordt aangegeven op het etiket dat binnenin het kledingstuk is aangebracht.
• De plaats van de retroreflecterende stroken kan verschillen naargelang van de fabrikant.
• Kledingstukken die werden doorkruist zijn niet toegestaan want ze bevatten niet voldoende zichtbare oppervlakte (fluo 

of stroken) om in overeenstemming te zijn met de norm.




