ECE R65

20m

1,5m

Met ingang van 14 maart 2014 bestaat het geel zwaai-, flits- of knipperlicht uit een set gele signaalverlichting die voldoet
aan ECE reglement 65 en overeenkomstig dat reglement is gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal
kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 meter
boven het wegdek.
voertuigspecifieke voorbeelden
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ECE R65
advies personenwagen
L32 magneet op dak
of
ION rondom,
minimaal 4 stuks,
advies is 6
(2voor, 2 achter, 2 zij)

advies bakwagen
M4 / M6 rondom,
minimaal 4 stuks,
advies is 6
(2voor, 1 achter, 2 zij)
optioneel grilleflitsers
ION / LINZ6

advies bus
L32 rechtsvoor,
L32 linksachter

optioneel grilleflitsers
ION / LINZ6

advies bus
2 ION/LINZvoor,
Justice dakset
achter op dak

Wanneer mag er geel zwaai-, flits- of knipperlicht worden gevoerd?
Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door
andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;
werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daar onder begrepen glad		
heidsbestreiding of sneeuwruimen;
werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte mortorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen
en wegslepen van voertuigen;
vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het Voertuigreglement ontheffing is
verleend inzak de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;
het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing
voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;
het begeleiden van militaire colonnes;
het rijden met landbouw of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aan
hangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter.
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