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NBN EN 12899-1:  
Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - 

Deel 1: Vaste verkeersborden 

 

De norm is van toepassing voor vaste verkeersborden en onderdelen, inwendig en 

uitwendig verlichte borden. Deze fiche behandeld enkel de klassieke vaste 

verkeersborden; zowel de verschillende onderdelen als de volledige opbouw. 

 

De CE-markering voor producten voor permanente installaties is verplicht sinds 

01.01.2009. 

 

Het beeldvlak van verkeersborden wordt doorgaans opgebouwd uit een zelfklevende 

retroreflecterende folie. De norm geldt enkel voor glasparelfolies. Voor 

microprismatische folies bestaat een gelijkaardige specificatie (EAD 120001-01-0106) 

Belangrijkste kenmerken  

Mechanisch 

De norm definieert een aantal belastingen (windbelasting, puntbelasting, belasting 

door eigen gewicht en belasting door sneeuwruimen) en belastingscombinaties. 

Onder invloed van deze belastingen kan een tijdelijke vervorming worden bepaald. 

Bovendien mogen deze belastingen geen aanleiding geven tot een blijvende 

vervorming. Deze vervorming dient te worden bepaald voor de steunen (t.o.v. de 

inklemming) en voor de borden (t.o.v. de steun). Voor de steunpalen laat de norm 

ook toe om de mechanische prestaties aan te geven d.m.v. geometrische en 

materiaalkenmerken. 

  
vervorming van de steunen vervorming van het bord 

 

Botsvriendelijkheid  

 

Robustere steunen zijn potentieel een gevaarlijk obstakel. De norm verwijst naar NBN 

EN 12767 om de botsvriendelijkheid van een steunconstructie te evalueren 

(gevolgen bij aanrijding door een personenwagen). 
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Dagzichtbaarheid 

De dagzichtbaarheid van een verkeersbord 

wordt bepaald door de kleur en de 

luminantiefactor. Voor de glasparelfolies legt 

de norm NBN EN 12899-1 voor verschillende 

kleuren grenswaarden vast voor de 

kleurcoördinaten en voor de 

luminantiefactor. Voor de microprismatische 

folies, verwijst EAD 120001-01-0106 enkel naar 

de proefmethode (dezelfde als voor de 

glasparelfolies) 

Nachtzichtbaarheid 

Opdat de boodschap van het bord ook ’s nachts voldoende zichtbaar zou zijn, dient 

het beeldvlak van een verkeersbord retroreflecterend te zijn; het invallende licht van 

de koplampen van een voertuig dient te worden teruggestraald naar de bestuurder 

van dat voertuig. De hoeveelheid licht die kan worden teruggestraald hangt af van 

de eigenschappen van de gebruikte folie; de afstand en de positie van het voertuig 

t.o.v. het verkeersbord (invalshoek: de hoek waaronder het licht van de koplampen 

op het verkeersbord valt) en de positie van de bestuurder t.o.v. de koplampen 

(observatiehoek: de hoek waaronder het licht dient te worden gereflecteerd). Bij 

kleine invals- en observatiehoeken kan er doorgaans meer licht worden 

teruggestraald dan bij grotere hoeken. 

 

 

invalshoek  observatiehoek  

 

De fabrikanten van folies en de leveranciers van verkeersborden maken op basis van 

deze retroreflecterende eigenschappen een onderscheid tussen folie type 1, type 2 

en type 3. NBN EN 12899-1 voorziet voor de glasparelfolies eisen voor folie type 1 en 

type 2. De indeling van de microprismatische folies is eigen aan de folieleverancier 

(weliswaar dikwijls gebaseerd op oudere specificaties) 

• folie type 1: oorspronkelijk vooral glasparelfolie. Licht wordt in alle richtingen 

teruggekaatst. Beperkte lichtopbrengst voor de bestuurder van een naderend 

voertuig.  

• folie type 2: licht wordt veel efficiënter teruggestuurd naar de bron. De terugval in 

de hoeveelheid teruggekaatst licht als het voertuig nadert (en de invals- en 

observatiehoek stijgt) blijft beperkt. 
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• folie type 3: veel hogere lichtreflectie en vooral eisen voor de hoeveelheid 

teruggekaatst licht bij kleine invals- en observatiehoeken (grote afstand tussen 

voertuig en verkeersbord).  

Voor signalisatie langs gewestwegen geven de typebestekken in functie van de 

boodschap en de specifieke verkeerssituatie aan welk type folie dient te worden 

gebruikt. 

In de norm worden ook kenmerken gegeven voor niet retroreflecterende 

verkeersborden. In België echter dienen verkeersborden retroreflecterend te zijn of te 

worden voorzien van eigen verlichting (MB 11/10/1976). 

Overige kenmerken 

 

De norm geeft verder nog kenmerken in verband met de duurzaamheid van zowel 

de draagconstructie als het beeldvlak, de omranding van het bord en de doorboring 

van het beeldvlak. 

 

 

Meer info: 
 

NBN EN 12899-1: Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs, 2008, NBN 

EAD 120001-01-0106: Microprismatic retroreflective sheeting, 2016, EOTA 

PTV662: Weguitrusting - Verticale verkeerstekens, 2017, OCBS 

 

 
Disclaimer: deze fiche geeft een overzicht van enkele belangrijke kenmerken. Voor een overzicht van 

alle kenmerken dienen de norm e.a. documenten te worden geraadpleegd. 


