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DIENSTORDER LIN/AWV 2002/6
datum: 21 juni 2002
verspreiding: type 4
contact: Karel Dumez

Betreft: plaatsing van knipperlichten vóór driekleurige verkeerslichten
Trefwoorden: driekleurige verkeerslichten, gevaarsignalisatie, knipperlichten

Volgens het koninklijk besluit van l december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, mag de aanwezigheid van driekleurige verkeerslichten
aangekondigd worden met het gevaarsbord A 33.

Volgens het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden vastgelegd en zijn bijlagen,
moeten de driekleurige verkeerslichten buiten de bebouwde kommen gesignaleerd worden
wanneer deze door de weggebruikers niet kunnen gezien worden van op een afstand van
ongeveer 150 m.
Wanneer die verkeerslichten kunnen gezien worden van op een afstand die groter is dan 150
m, dan mag het verkeersbord A 33 slechts uitzonderlijk worden gebruikt.
Omwille van de verkeersveiligheid is het echter zinvol om op sommige plaatsen waar de
verkeerslichten wel zichtbaar zijn van op een afstand die groter Is dan 150 m, toch een
vooraankondiging te plaatsen en meer bepaald op wegen van 2 x 2-rijstroken buiten
bebouwde kom waar in de courante sectie de snelheid toegelaten is tot 120 km per uur.

Dergelijke vooraankondiging (gevaarssignalisatle) dient wel aan de onderstaande
voorwaarden te voldoen:

e De installatie dient te bestaan uit een knlpperlicht (0 300 mm) met een zwart scherm
900 mm) en een gevaarsbord A 33 (1100 mm) met een onderbord (1100 x 300
mm) met de aanduiding "300 m", alles in deze volgorde. Dit geheel wordt rechts én
boven de rijbaan aangebracht.

• Deze schikkingen zijn opgenomen op de bijgevoegde schetsen V 17.190/1 en V 17.194.
• Indien verschillende kruispunten met driekleurige lichten tamelijk dicht bij elkaar
gelegen zijn, wordt deze installatie in principe enkel vóór het eerste kruispunt
geplaatst. Vanaf deze installatie wordt de snelheid beperkt tot 90 km per uur tot aan
het laatste kruispunt van die zone.

ir. Johan Vanderheyden
directeur-generaal

Bijlage: plan V 17.190/1 en V 17.194 (PDF-bestand, 96 kB)
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Waarschuwing driekleurige verkeerslrchten
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