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Beschrijving van de striping te plaatsen op de voertuigen 
van de Civiele Bescherming 

 
 
De striping moet retro-reflecterend zijn (uitgezonderd het rechthoekig logo dat de Belgische vlag weergeeft) en 
bestaat uit twee delen: 

• De « signalisatiemarkering » bestaande uit : 
- Bestaande uit overlappende driehoeken, kleur « blauw » en « oranje », van twee verschillende 

afmetingen afhankelijk van de grootte van het voertuig,  
- Het logo van de civiele bescherming bestaande uit een blauwe gelijkzijdige driehoek van 7 cm 

hoog in een oranje cirkel, 
- De benaming « PROTECTION CIVILE » in hoofdletters voor de Franstalige operationele 

eenheden of « CIVIELE BESCHERMING » in hoofdletters voor de Nederlandstalige 
operationele eenheden, deze benaming is in de “blauwe” kleur, 

- Een rechthoekig logo dat de Belgische vlag weergeeft;  
• de « identificatiemarkering » die vermeldt : 

- de naam van de 6 operationele eenheden in hoofdletters in « oranje » kleur: 
 Franstalige operationele eenheden : CRISNEE, GHLIN en LIBRAMONT ; 
 Nederlandstalige operationele eenheden : JABBEKE, LIEDEKERKE en 

BRASSCHAAT. 
- De vlootnummer bestaande uit 4 cijfers in « blauwe kleur ».  

 
De referenties voor de kleuren, behalve voor de Belgische vlag, zijn de volgende : 

• Oranje voor de naam van de operationele eenheid : serie 580E/680 CRE -14 of gelijkwaardig ; 
• Blauw : serie 580E/680CRE -75 of gelijkwaardig. 

 
Het te gebruiken lettertype is Impact. 
 
De retroreflecterende stof is de volgende : 3M Reflective Sheeting Series Scotchlite of gelijkwaardig. 
 
De retroreflecterende stripings moeten voor elke afmeting beantwoorden aan de volgende vereisten: 

- De duurzaamheid van de aangebrachte stripings: de gegarandeerde levensduur van de stipings 
wanneer deze op de voertuigen worden geplakt, moet minstens 8 jaar bedragen bij normale 
gebruiksomstandigheden; 

- De hechting moet permanent zijn; 
- De stipings moeten kunnen aangebracht worden op alle vormen van carrosserie; 
- Om het plaatsen van de striping te vergemakkelijken, moet hij kunnen worden geherpositioneerd 

alvorens definitief te worden aangebracht;  
- De striping moet aangebracht kunnen worden vanaf een minimum temperatuur van 5° C op vlakke 

oppervlakken (oppervlaktetemperatuur) en vanaf 8 ° C op oppervlakken met reliëf;  
- Eens aangebracht, moet de striping stabiel zijn (deze mag dus niet krimpen);  
- De striping moet veelvuldige wasbeurten kunnen ondergaan met een hogedrukreiniger en met 

verschillende dertergenten die beschikbaar zijn in de handel; 
- Om de voertuigen, waarop de striping is aangebracht, te reinigen, zullen organische solventen (die 

gewoon in de handel verkrijgbaar zijn), koolwaterstoffen en producten om teerspatten of roetdeeltjes te 
verwijderen, worden gebruikt. Indien bepaalde van deze onderhoudsproducten niet mogen gebruikt 
worden, moet de inschrijver een lijst met deze producten bij zijn offerte voegen.  
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1.1 Markering op de portieren van de bestuurder en van de passagier van 
het voertuig 
 
Bestaat uit de volgende elementen: 

• De woorden « PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » en de naam van de operationele 
eenheid :  

- De woorden « PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » moeten op 2 verschillende 
lijnen staan met een ruimte van 2 cm tussen de twee lijnen. De hoogte van de letters van de 
woorden « PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » moet 7 cm zijn. De belettering 
van de portieren van de bestuurder en de passagier moeten echter smaller gemaakt worden om 
een maximale breedte te hebben van de woorden « PROTECTION CIVILE of CIVIELE 
BESCHERMING » van 56 cm 

- De naam van de operationele eenheid moet 4 cm onder het woord « CIVILE » of 
« BESCHERMING » geplaatst en de hoogte van de letters bedraagt 4,5 cm  

 
• Het logo van de civiele bescherming, dat naast deze letters wordt geplaatst in de uitlijning van het 

woord « PROTECTION of CIVIELE » :  

 
 

• De Belgische vlag heeft een breedte van 12 cm en een hoogte van 8,5 cm en staat geplaatst op één 
sticker : 
 

 
 

  



 

3 
 

• Het vlootnummer van het voertuig heeft een taille van 300 punten. Het vlootnummer moet kunnen 
geschreven worden in een tabel staan van één lijn en 4 kolommen (1 cijfer gecentreerd per kolom) met 
een breedte van 24,4 cm en een hoogte van 12,9 cm. Bovendien moet elk cijfer van dit nummer 
geleverd worden op een aparte individuele sticker doorschijnend :  

  
 
De belettering « PROTECTION CIVILE/CIVIELE BESCHERMING » met de naam van de operationele eenheid 
en met het logo van de civiele bescherming moeten op één sticker staan: 
 

 
 
De positionering van de verschillende elementen moet gedaan worden conform aan het voorbeeld opgenomen in 
punt 1.5. 
 
 
1.2 Markering vooraan het voertuig 
 
Bestaat uit de volgende elementen : 

• De woorden « PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » : moet op 2 verschillende lijnen 
staan met een ruimte van 2 cm tussen de twee lijnen. De hoogte van de letters van de woorden 
« PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » moet 7 cm zijn; 
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• Het logo van de civiele bescherming, dat naast deze letters wordt geplaatst in de uitlijning van het 
woord « PROTECTION of CIVIELE » : 

  
 

• 4 overlappende driehoeken waarvan de afmetingen variëren in functie van de grootte van het 
voertuig : 

- Voor de kleine voertuigen, hebben de driehoeken een basis van 10 cm en een hoogte van 10 cm. 
Ze zijn gezamelijk 17,5 cm hoog, er is dus soms een overlapping tussen de driehoeken van 2,5 cm 
 

 
 

- Voor de grote voertuigen, hebben de driehoeken een basis van 15 cm en een hoogte van 15 cm. 
Ze zijn gezamenlijk 25 cm hoog, er is dus soms een overlapping tussen de driehoeken van 5 cm : 

 
 

 
 

De belettering « PROTECTION CIVILE/CIVIELE BESCHERMING » en het logo van de civiele bescherming 
moeten op één sticker staan en afzonderlijk zijn van de overlappende driehoeken: 

 
 
De positionering van de verschillende elementen moet gebeuren conform aan het voorbeeld opgenomen in punt 
1.5. 
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1.3 Markering achteraan het voertuig 
 
Bestaat uit de volgende elementen : 

• De woorden « PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » : moet op 2 verschillende lijnen 
staan met een ruimte van 2 cm tussen de twee lijnen. De hoogte van de letters van de woorden 
« PROTECTION CIVILE of CIVIELE BESCHERMING » moet 7 cm zijn: 

 
 

• Het logo van de civiele bescherming, dat naast deze letters wordt geplaatst in de uitlijning van het 
woord « PROTECTION of CIVIELE » : 

 
 

• 4 overlappende driehoeken waarvan de afmetingen variëren in functie van de grootte van het 
voertuig : 
 

- Voor de kleine voertuigen, hebben de driehoeken een basis van 10 cm en een hoogte van 10 cm. 
Ze zijn gezamelijk 17,5 cm hoog, er is dus soms een overlapping tussen de driehoeken van 2,5 cm: 
 
 

 
 

- Voor de grote voertuigen, hebben de driehoeken een basis van 15 cm en een hoogte van 15 cm. 
Ze zijn gezamenlijk 25 cm hoog, er is dus soms een overlapping tussen de driehoeken van 5 cm : 
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• De Belgische vlag heeft een breedte van 12 cm en een hoogte van 8,5 cm en staat geplaatst op één 
sticker : 
 

 
 

• Het vlootnummer van het voertuig heeft een taille van 300 punten. Het vlootnummer moet kunnen 
geschreven worden in een tabel staan van één lijn en 4 kolommen (1 cijfer gecentreerd per kolom) met 
een breedte van 24,4 cm en een hoogte van 12,9 cm. Bovendien moet elk cijfer van dit nummer 
geleverd worden op een aparte individuele sticker doorschijnend :  

 
 
De belettering « PROTECTION CIVILE/CIVIELE BESCHERMING » met de naam van de operationele eenheid 
en met het logo van de civiele bescherming moeten op één sticker staan: 

 
 
De positionering van de verschillende elementen moet gebeuren conform aan het voorbeeld opgenomen in punt 
1.5. 
 
 
1.4 Laterale markering 
 
Ze bestaat uit 2 lijnen met overlappende driehoeken over de volledige lengte van het voertuig. Deze 2 lijnen met 
overlappende driehoeken staan op één enkele strook en de lengte van deze strook moet worden aangepast in 
functie van de lengte van het voertuig waarop deze striping wordt aangebracht.  
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De afmetingen van de driehoeken variëren afhankelijk in functie van de grootte van de striping : 
 

• Voor de kleine voertuigen, hebben de driehoeken een basis van 15 cm en een hoogte van 15 cm. Ze 
zijn gezamelijk 25 cm hoog, er is dus soms een overlapping tussen de driehoeken van 5 cm 

 
• Voor de grote voertuigen, hebben de driehoeken een basis van 30 cm en een hoogte van 30 cm.Ze 

zijn gezamenlijk 50 cm hoogt, er is dus soms een overlapping tussen de driehoeken van 10 cm : 
 

 
 
De positionering van de verschillende elementen moet gebeuren conform aan het voorbeeld opgenomen in punt 
1.5. 
 
 

1.5 Voorbeeld van de volledige markering van een klein voertuig 
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3. Informatie die bij de offerte moet worden gevoegd 
 

( * ) Description 

1 Attest van de fabrikant dat de overeenkomst bewijst van de voorgestelde kleuren  « blauw » en 
« oranje » met de in de beschrijving van de striping gevraagde kleurtypes. 
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