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1 Voorwerp 

 
Huidige leidraad heeft als doel de NBN EN 1824 (2011) “Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de weg” te 
verduidelijken en aan te vullen. 
Deze leidraad legt de regels vast voor de beoordeling van  een systeem, samengesteld uit duidelijk geïdentificeerde en 
vastgelegde producten voor een welbepaalde toepassing voor het behalen van een attest van gebruiksgeschiktheid.  
Het attest van geschiktheid tot gebruik en de classificatie van de systemen zijn gebaseerd op een testprogramma 
uitgevoerd volgens de regels beschreven in deze leidraad G0025 “Markeringssystemen – Homologatiewerf op de weg” 
en de normen NBN EN 1824 en NBN EN 1436.  
De prestaties vermeld in het attest zijn bepaald op een proefvak voor wegmarkeringssystemen. De tijdens het 
beproevingsprogramma bekomen testresultaten vormen de basis voor het aanvaarden van de geschiktheid tot gebruik 
van het systeem, maar geven geen absolute zekerheid over de reële prestaties bij het uitvoeren van werken. Deze 
dienen altijd deel uit te maken van een controle vanwege de bouwheer of zijn afgevaardigde gedurende de hele termijn 
volgens de instructies van het bestek en de contractuele bepalingen. 
De verantwoordelijkheid verbonden aan het attest staat los van deze voor de individueel verrichte werken. De aannemer 
en de voorschrijver blijven volledig verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitvoering met de bepalingen van 
het bestek. 

2 Terminologie 

2.1 Aanvrager 

Juridische entiteit die het geschiktheidattest aanvraagt voor één of meer systemen en die verantwoordelijk is voor de 
beheersing van de kwaliteit hiervan.  
 

2.2 Systeem 

Basis wegmarkeringsproduct gecombineerd met duidelijke aanbrenginginstructies, met inbegrip van de identificatie van 
de fabrikant, de doseringen, de types en de hoeveelheden nabestrooiingsmiddelen en/of premix glasparels nodig voor 
het opbouwen van de aangebrachte wegmarkeringen. Elke wijziging van één van deze parameters vormt een nieuw 
systeem en is geïdentificeerd met de naam van het basisproduct gevolgd door het woord “systeem” en een toenemend 
nummer (voorbeeld: Thermo AX – Systeem 1; Thermo AX – Systeem 2). 
(Niet-officiële vertaling van de definitie van prEN 1871:2012). 
 

2.3 Technische specificatie voor het aanbrengen 

Bij de inschrijving beschrijft de aanvrager de technische specificatie voor het aanbrengen, zoals hij voorziet voor het 
proefvak: 
De technische specificatie voor het aanbrengen definieert de parameters van het systeem en omvat minstens: 
- de basisproducten van de markering en de nastrooimaterialen (en de eventuele daaraan verbonden kleef- en 

impregnatieproducten) en de voorziene doseringen; 
- het aanbrengingschema (bijvoorbeeld: vlak of een zeker type profiel); 
- de methode(s) voor het aanbrengen; 
- het materiaal voor het aanbrengen. 
 

2.4 Rij 

Geheel van negen longitudinale stroken van eenzelfde markeringsysteem, dat de meetkolommen bevat die 
overeenstemmen met verschillende rijklassen. 

2.5 Meetkolom 

In de lengte lopende strook van de rijweg, die overeenstemt met een rijklasse (zie tabel 3 van de NBN EN 1824) voor 
een aantal volledige klimatologische cycli (1 of 2 jaren). 
 
De middellijn van de markeringen (markeringstroken) liggen op de middellijnen van de meetkolommen. 
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2.6 Proportionele spreiding voor de doseringen 

Het verschil tussen de maximale en de minimale individuele dosering, gedeeld door het gemiddelde van deze maximum 
en minimumwaarde. 
 

D D
D D /2 

3 Toepassingsgebied 

De markeringsystemen die onmiddellijk kunnen voorgesteld worden aan de beproeving op de weg zijn deze waarvan de 
bestanddelen voldoen aan de eisen van: 
 
voor de verven NBN EN 1871 + PTV 883 
voor de thermoplasten NBN EN 1871 + PTV 884 
voor de koudplasten NBN EN 1871 + PTV 885 
voor de voorgevormde markeringen NBN EN 1790 + PTV 888 
voor de nastrooimaterialen NBN EN 1423 + PTV 881 
 
Alle producten, met inbegrip van deze met ATG of het BENOR-merk, zijn onderworpen aan de identificatieproeven, op 
kosten van de aanvrager. 
Indien de producten zonder ATG/BENOR zijn, of indien de resultaten van de identificatieproeven niet overeenstemmen 
met de waarde opgenomen in het certificatiedossier, dient het voldoen aan de andere criteria van de betrokken 
PTV/Leidraad aangetoond te worden door de aanvrager en op zijn kosten (beproeving van de criteria van de betrokken 
PTV/leidraad in controlelaboratoria (zie www.copro.eu), de proefaanvragen worden door COPRO opgesteld). 

4 Kwaliteitsregels 

- De beproeving op de weg leidt tot een classificatie van het markeringsysteem gebaseerd op de duurzaamheid van de 
prestaties van het systeem (luminantiecoëfficiënt bij diffuse verlichting Qd, luminantiecoëfficiënt door retroreflectie bij 
droog weer RL en, in voorkomend geval, bij nat weer en/of bij regen, kleur x,y en luminantiefactor β, stroefheid SRT) 
tegen klimatologische invloeden en wielovergangen. 

 De duurzaamheid tegen wielovergangen wordt uitgedrukt in rijklassen, zoals beschreven in 7.2.1 van de  
NBN EN 1824. 

 De duurzaamheid tegen klimatologische invloeden wordt uitgedrukt in het aantal jaren blootstelling. 
 De prestatieklassen zijn beschreven in §4 van de NBN EN 1436. 
- De resultaten op de identificatieproeven moeten voldoen aan de specificaties van de technische fiche van het 

product. 

5 Beschrijving van de proeven 

5.1 Proefvak 

5.1.1 Ligging  
De gekozen proeflocatie bevindt zich in België op de gewestweg N63 "Luik - Marche-en-Famenne" (Waals Gewest - 
Provincie Namen) tussen de kilometerpunten kmp. 46 et kmp. 47, ter hoogte van Baillonville. 
Haar totale lengte bedraagt ongeveer 800 m. Dit proefvak is gelegen in de klimaatklasse Cfb volgens de classificatie van 
Köppen, die overeenstemt met de klasse C2 volgens NBN EN 1824 (punt 4.3). 
 
Het proefvak is vrij van bochten en aanliggende vegetatie. De weg bestaat uit 2 maal 2 rijstroken met betonnen 
middenberm. De twee rijrichtingen zouden gebruikt kunnen worden voor het aanbrengen van systemen. De heden 
gekozen richting is de richting Marche → Luik. 
 
Een vluchtstrook werd aangelegd op de lengte van het proefvak. 

5.1.2 Wegdek 
Het wegdek is een bitumineuze verharding (4 cm dik) van het type type SMA (Split Mastic Asphalt) met 
zandsteengranulaten (Dmax = 10mm) . Deze werd geïnstalleerd in mei 2012. 
 
INFO: In juni 2012, bedroeg de gemiddelde gemeten dwarswrijvingscoëfficiënt  van de strook waar de beproeving op de weg plaatsvindt 
0,53. De gemiddelde macrotextuurdiepte , gemeten overeenkomstig de norm NBN EN 13036-1 wordt net vóór het begin van elke 
proefcyclus gemeten. 
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5.1.3 Aanbrengschema 
Het aanbrengschema is het longitudinale schema, zoals omschreven in 5.2.3 van NBN EN 1824. 
 
Elke rij telt 9 kolommen. 
 
De markeringen hebben een lengte van 3 m, een breedte van 0,15 m. 
 
De ruimte tussen de rijen van eenzelfde aanvrager bedraagt minimum 2 m, deze tussen de rijen van twee aanvragers 
bedraagt minimum 5 m. 
 
De ligging van de kolommen wordt zodanig gekozen dat zij overeenstemmen met verschillende rijklassen. 

5.1.4 Meting van het aantal wielovergangen en van het percentage vrachtwagens 
De verkeersintensiteiten worden gemeten met behulp van slangdetectoren. 
 
Twee slangdetectoren worden loodrecht op de rijweg geplaatst, op 1m  afstand van elkaar. Deze afstand en het 
tijdsverschil gemeten tussen de drukgolf op de eerste slangdetector en de tweede slangdetector laten toe de snelheid 
van het voertuig te bepalen.  
Uit de verkregen snelheid en de tijd tussen de impuls(en) van de opeenvolgende as(sen) wordt de afstand tussen de 
assen afgeleid. De categorie van het voertuig volgt hieruit, zodat het percentage van zwaar verkeer kan berekend 
worden. 
 
De dwarspositie van de wielen van de voertuigen wordt bepaald door een aantal slangdetectoren  aangepast aan het 
aantal lijnen.  
Het verkeersverschil tussen de twee telslangen aan weerszijden van een markering laat toe om de verdeling van de 
stand van de wielen op de weg te bepalen. 
 

5.2 Aanbrengen 

5.2.1 Periodes van aanbrengen 
Informatie over de aanbrengsessies zijn beschikbaar bij de coördinator van de organisatie van de proefcyclus 
(gauthier.michaux@spw.wallonie.be). 
 

5.2.2 Voorwaarden, geschikt voor het aanbrengen voor het aanbrengen 
 
De voorwaarden voor het aanbrengen zijn geschikt als: 
 
- het wegoppervlak droog blijkt en er geen dauwvorming is (de temperatuur van het wegoppervlak is minstens 3 °C 

boven het dauwpunt), 
- de temperatuur van het wegoppervlak tussen 10 °C en 50 °C ligt, 
- de windsnelheid lager is dan 10 m.s-1 (volgens de weersvoorspellingen van het KMI). 

5.2.3 Aanbrengen van het markeringsysteem 
 
Het aanbrengen van het basismateriaal dient te gebeuren met gemotoriseerde apparatuur, met uitzondering van de 
voorgevormde markeringen die handmatig aangebracht worden. De nastrooimaterialen dienen mechanisch aangebracht. 
te worden Andere methoden van aanbrengen mogen worden voorgesteld mits technische verantwoording vanwege de 
aanvrager en goedkeuring van de organisatie. 
 
De markering wordt aangebracht, zoals beschreven in de technische specificatie voor het aanbrengen, op de 
meetkolommen en op het substraat voor het bepalen van de nuttige aangebrachte hoeveelheden in de rijrichting (te 
weten, in de richting Marche-en-Famenne → Luik), door de aanvrager of de onderneming gemandateerd door de 
aanvrager. 
 
De aanvrager neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om enkel het markeringsysteem aan te brengen op het wegdek, 
dat de meetkolom op zich vormt. Hij brengt het nodige materiaal mee (karton, roofing, ….) om enig spoor van 
wegmarkering te voorkomen (vóór en na de lijn van 3m). De aanvrager is verantwoordelijk voor de verwijdering van dit 
materiaal en zijn afval, voor de heropening van het verkeer (zie 5.2.5). 
 
De etikettering van de gebruikte producten moet aan de eisen van de normatieve documenten voldoen (zie hoofdstuk 3). 
In het bijzonder, moet het partijnummer aangegeven worden. 
 
Een planning voor het aanbrengen wordt per e-mail overgemaakt aan elke aanvrager door de organisatie (in principe is 
het de bedoeling vier systemen per aanvrager en per dag aan te brengen). Indien een aanvrager is geregistreerd voor 
1 of 2 systemen, wordt er een halve dag (ochtend of namiddag) voorzien. 
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Elke aanvraag tot wijziging van de planning, ingediend door de aanvrager, dient gemotiveerd te zijn. Dit wordt vervolgens 
onderzocht door de organisatie die zo spoedige mogelijk een beslissing neemt (positief of negatief). 
 
De exacte datum van aanbrengen van de systemen wordt de voorafgaande dag per e-mail bevestigd door de 
organisatie. 
 

5.2.4 Controle op de doseringen 
Voorafgaand aan de uitvoering van de prestatieproeven in nieuwe toestand, is de bepaling van nuttige aangebrachte 
hoeveelheden en van de verbruikte hoeveelheden gecontroleerd en, ingeval van afwijking groter dan de toegestane 
grenzen, wordt het toegepast systeem verworpen en wordt de aanvrager verwittigd. 
 

5.2.4.1 Bepaling van de nuttige aangebrachte hoeveelheden. 
De bepaling van de nuttige aangebrachte hoeveelheden wordt uitgevoerd zoals omschreven in bijlage C van de 
NBN EN 1824. 
De nuttige aangebrachte hoeveelheden worden in principe gemeten op 5 stroken (stroken 2,3,5,7 en 8). 
Voor de verven, worden de droge nuttige aangebrachte hoeveelheden gemeten (droog = minstens 12 uur na 
aanbrengen).  
Het resultaat is het gemiddelde van de maximale en de minimale waarde van de metingen. 

5.2.4.2 Bepaling van de verbruikte hoeveelheden. 
De bepaling van de verbruikte hoeveelheden wordt uitgevoerd zoals omschreven in bijlage C van de NBN EN 1824. 
 
De gemiddelde snelheid wordt in principe berekend op basis van registraties voor elke lijn (cf. EN 1824 art. C.3.1). 
De dosering per tijdseenheid wordt voor elke component (voor om het even welk materiaal dat wordt toegevoegd 
gedurende het aanbrengen zoals nastrooiglasparels, injectieparels, stroefmakende middelen,...) 3 maal bepaald  
(cf. EN 1824 art. C.3.2). 
Het resultaat is het gemiddelde van de maximale en de minimale waarde van de metingen. 

5.2.4.3. Toleranties op de doseringen: 
 

Toleranties op de doseringen 
 Maximale toegestane proportionele spreiding 
Nuttige aangebrachte hoeveelheid basisproduct 0,20 
Nuttige aangebrachte hoeveelheid van het totale 
systeem (basisproduct + injectie + nastrooiing) 0,20 

Verbruikte hoeveelheid per component (behalve voor 
het basisproduct) 0,40 

 

5.2.5 Sluiting en heropening van het verkeer 
Tijdens elke dag van aanbrengen, is de proefzone in principe toegankelijk voor de aanvragers vanaf 8u. 
 
De heropening van het verkeer gebeurt 60 minuten na de laatste aanbrenging en, ten laatste, om 17u. In principe dient 
de laatste aanbrenging dus te worden beëindigd om 16u. 
 
Indien sommige producten een langere droogtijd hebben, dient de aanvrager hiermee rekening te houden in zijn 
planning. 
 

5.2.6 Staalnames 
Stalen van de gebruikte producten worden tijdens het aanbrengen genomen om de voorziene identificatieproeven uit te 
voeren. 
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NOTA   Tabel 1 hieronder geeft de minimale hoeveelheden monsternemingen (tabel gebaseerd op tabel 2 van NBN EN 13459). 
Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving. 

 

Tabel 1 - Minimale hoeveelheden te bemonsteren 

Producttype Hoeveelheid 

Verven 5 x 1l 

Thermoplasten 8 x 1kg 

Koudplasten 5 x 1kg 

Voorgevormde 0,75 m² 

Producten voor nabestrooiing 1,5 kg 

Kleefmiddelen, aanhechtingslagen 3 kg 

 
 
Voor de monsternemingen van nog niet gecertificeerde producten, worden deze hoeveelheden verdubbeld. 
Verder, kan er worden overeengekomen met de fabrikant dat de producten ofwel eerder worden gefabriceerd in 
aanwezigheid van COPRO, ofwel verkrijgbaar zijn in grotere hoeveelheden tijdens de beproeving op de weg met het oog 
op de volledige beoordeling van de conformiteit met de normatieve documenten (zie hoofdstuk 3). 
 
De monsternemingen worden geïdentificeerd door een passend etiket. 
 

5.3 Proeven 

5.3.1 Proeven op de weg 
De volgende proeven worden uitgevoerd op de meetzones: 
Basiskarakteristieken: 
- luminantiecoëfficiënt bij diffuse verlichting Qd, volgens bijlage A van de NBN EN 1436; 
- luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RL bij droog weer volgens bijlage B van de NBN EN 1436; 
- luminantiefactor β en trichromatische getallen x en y volgens bijlage C van de NBN EN 1436; 
- stroefheid SRT, volgens bijlage D van de NBN EN 1436 (niet van toepassing voor gestructureerde wegmarkeringen 

zoals gedefinieerd in EN 1436).  
- Voor de tijdelijke markeringen beoordeling van de verwijderbaarheid volgens bijlage F van de norm NBN EN 1824. 
Optionele karakteristieken: 
- luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RW bij nat weer volgens bijlage B van de NBN EN 1436; 
- luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RR bij regen, volgens bijlage B van de NBN EN 1436. 
-   
 
Het aantal metingen op elke meetzone is bepaald in 7.5 van de NBN EN 1824. 
De aanvragers worden op de hoogte gebracht van de planning van de metingen. De exacte datum wordt daags voor de 
meting bevestigd door de organisatie via e-mail. 
De aanvrager mag de metingen bijwonen. Indien van toepassing (zie stroomdiagramma’s in bijlage) wordt de 2e meting 
in principe uitgevoerd op dezelfde dag door een 2e operator en met een ander meetinstrument. 
Een 2e meting wordt alleen systematisch uitgevoerd wanneer de eerste meting niet conform is (minimum klasse 
gedefinieerd in punt 6.Er worden na deze metingen geen nieuwe metingen meer uitgevoerd om de niet-conformiteiten te 
bevestingen of op te heffen of om een prestatieklasse te verhogen 
 

5.3.1.1 Metingen in nieuwe toestand 
Overeenkomstig de NBN EN 1824, gebeuren de proeven in nieuwe toestand tussen 3 en 14 dagen na het aanbrengen. 
Deze periode kan worden verlengd tot 30 dagen na aanbrengen ingeval van een gerechtvaardigd probleem, zoals 
ongunstige weersomstandigheden. 
 
Deze proeven gebeuren op de meetzone, waar het verkeer het aanzienlijkst is. 
 
Indien één van de resultaten (voor de basiskarakteristieken) niet-conform is aan de specificaties beschreven in hoofdstuk 
6 van dit document, wordt het systeem in kwestie verworpen en de aanvrager wordt ervan in kennis gesteld. In het geval 
van een niet-conformiteit van een optionele karakteristiek, kan het systeem nog verder in beschouwing genomen worden 
voor de karakteristieken waar hij wel de minimale waarden behaalt. 

5.3.1.2 Metingen op het einde van de duurzaamheidsproef 
Voor de tijdelijke markeringen worden deze metingen uitgevoerd  ten laatste 6 maanden na het aanbrengen. 
Voor de permanente markeringen  worden de metingen uitgevoerd na 1 jaar, en eventueel, 2 volledige klimatologische 
cycli. 
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5.3.1.2.1 Meting van de standaardkarakteristieken: 
De metingen worden uitgevoerd in toenemende volgorde van rijklassen (van P1 tot P6). 
 
Indien één van de resultaten (gemiddelde van de metingen) niet-conform is aan de specificaties beschreven in hoofdstuk 
6 van dit document, wordt het systeem in kwestie voor deze rijklasse evenals voor de hogere klassen verworpen en de 
aanvrager wordt ervan in kennis gesteld. 
 
De verwijderbaarheid van de tijdelijke markeringen : De aanvrager verwijdert de tijdelijke markering op het einde van de 
prestatiemetingen en de verwijderbaarheid wordt geëvalueerd op 2 gemarkeerde lijnen van de rij ( zie EN 1824 art. 7.5).   
 

5.3.1.2.2 Meting van de optionele karakteristieken: 
De metingen worden uitgevoerd in toenemende volgorde van rijklassen (van P1 tot P6), (maximum de rijklasse behaald 
in punt 5.3.1.2.1). 
 
Indien één van de resultaten (gemiddelde van de metingen) niet-conform is aan de specificaties beschreven in hoofdstuk 
6 van dit document, wordt het systeem in kwestie voor deze karakteristiek voor deze rijklasse evenals voor de hogere 
klassen verworpen en de aanvrager wordt ervan in kennis gesteld. 
 

5.3.2 Proeven op de producten 
De identificatieproeven worden uitgevoerd op de stalen waarvan sprake in 5.2.6, volgens de overeenkomstige PTV. Voor 
de glasparels, wordt minstens de korrelverdeling bepaald. 
 
Indien één van de resultaten niet-conform is aan de specificaties, wordt het systeem in kwestie verworpen en de 
aanvrager ervan in kennis gesteld. 
 
Voor de producten waarvan de houdbaarheid groter is dan de duur van de proef, is de aanvrager vrij te kiezen of deze 
proeven worden uitgevoerd vóór of na afloop van de duurzaamheidsproef (zie 5.3.1.2). 
 

5.4 Proefverslag 

Een verslag wordt uitgegeven na de 1ste volledige klimatologische cyclus. 
 
Het verslag vermeldt alle conforme metingen tot de hoogste rijklasse waar de minimumwaarden van de basis-
karakteristieken behaald werden. Het verslag vermeldt desgevallend alle metingen van de optionele karakteristiek tot de 
hoogste rijklasse waar de minimumwaarde voor deze optionele karakteristiek behaald werd. 
 

6 Beoordeling van de resultaten 

 
 
Te behalen minimale waarden voor de basiskarakteristieken: 
 

Kenmerk Klasse Minimale waarde 

Luminantie onder diffuse verlichting Qd Q2 100 mcd⋅m-2⋅lx-1 

luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RL 
bij droog weer RL 

R2 100 mcd⋅m-2⋅lx-1 

Kleur  Binnen de vierhoek vastgelegd in  tabel 
6 van NBN EN 1436) 

Stroefheid SRT(indien van toepassing zie 
5.3.1) S1 45 SRT 

Tabel 2 –minimale prestaties standaardkarakteristieken  
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Te behalen minimale waarden voor de optionele karakteristieken Rw en RR 
Voor de systemen waarbij de meting van de coëfficiënt van de retroreflecterende luminantie Rw bij nat weer en/of bij 
regen RR gevraagd is, zijn volgende minimale waarden bijkomend te behalen: 
 

Kenmerk Klasse Minimale waarde 

luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RR bij 
regen  

RR1 25 mcd⋅m-2⋅lx-1 

luminantiecoëfficiënt door retroreflectie RW bij nat 
weer 

RW1 25 mcd⋅m-2⋅lx-1 

Tabel 3 – Minimale prestaties van de optionele karakteristieken Rw en RR  
 
Beoordeling van de verwijderbaarheid van de verwijderbare tijdelijke markeringen: zie  NBN EN 1824: bijlage F.  

7 Etikettering van de producten 

De etiketten van de basisproducten moeten conform zijn aan de eisen van de toepasselijke PTV voor het betreffende 
product [voorzien in hoofdstuk 8 van de toepasselijke PTV]. 
 
De etiketten van de nastrooiproducten vermelden minstens: 

a) de naam of het kenmerk van de fabrikant en zijn geregistreerde adres, 
b) de twee laatste cijfers van het productiejaar van het product, 
c) het nummer en het jaar van de toepasselijke Europese norm (namelijk: NBN EN 1423: jaartal), 
d) de omschrijving van het product (vb.: glasparels), 
e) partijnummer, 
f) de eventuele aanwezigheid van een oppervlaktebehandeling en haar voorzien gebruik, 
g) de vermeldingen die het mogelijk maken om de eigenschappen van het product te identificeren, 
h) het type product overeenkomstig de norm, en de commerciële benaming. 

 

8 Geschiktheidsattest 

Voor de systemen samengesteld uit producten waarvan de BENOR/ATG-certificatie in orde is en waarvan de 
identificatieproeven en de prestaties conform zijn (voor minstens één rijklasse), wordt een geschiktheidsattest 
uitgegeven. 

Het behoud van de geldigheid van het attest is gekoppeld aan het behoud van de technische goedkeuring of BENOR-
certificatie van de basisproducten en nastrooiproducten. 

Dit geschiktheidsattest omvat, onder andere, de gegevens over de onderdelen (aangebrachte producten en doseringen), 
de werkelijke aanbrengvoorwaarden, de gemeten prestaties (uiteindelijke en initiële).  
Deze prestatieklassen betreffen, indien zij van toepassing zijn op de betreffende rij, het aantal wielovergangen (Pi, i = 
1,…,7), de retroreflectie (droog weer Ri i = 2,…,5, - eventueel - bij vochtig weer RWi en bij regen RRi - i = 0,…,6), de 
luminantie onder diffuse verlichting (Qi, i = 2,…,5) en de stroefheid (Si, i = 1,…,5). 
 
Een systeem kan verschillende classificaties behalen als dit systeem, voor een rijklasse lager dan de hoogst behaalde 
rijklasse voor één of meerdere karakteristieken hogere prestaties vertoont dan voor de hoogst behaalde rijklasse. 
 
De geschiktheidsattesten voor de producten die niet voldoen aan de criteria van 4.2.3 van PTV 883, van 4.2.2 van  
PTV 884 en van 4.2.2 van PTV 885 (namelijk niet conform aan de eisen van samenstelling), en die beproefd zijn op de 
homologatielocatie in 2013, zullen worden uitgegeven samen met de attesten van de systemen die aangebracht worden 
tijdens de volgende proefcampagne (in 2014).  
Zij zijn niet te valoriseren voor 01/01/2016. 
 
Een geschiktheidsattest is als volgt gestructureerd: 
 
§ 1 Doel en draagwijdte van het geschiktheidsattest; 
 
§ 2 Beschrijving. 

Dit hoofdstuk beschrijft: 
- de onderdelen van het systeem (markeringsproduct en, eventueel, nabestrooiingsproduct(en)) en hun 

respectievelijke toepassingshoeveelheden, 
- vanaf de proefvakken van 2013 een foto van de markering, 
- de prestatieklasse(n) die het markeringsysteem behaalde, 
- de duurzaamheid van het markeringsysteem: rijklasse en aantal jaren blootstelling; 



WEGMARKERINGSPRODUCTEN – WEGENPROEVEN  Document COPRO: Leidraad G0025 
10/13 Versie 3.0 van 31/03/2013 

 
§ 3 Proefresultaten. 

Het attest herneemt in bijlage de proefresultaten met betrekking tot de algemene en specifieke eisen evenals de 
aanbrengvoorwaarden; 

 
§ 4  Voorwaarden. 
 

9 Flowchart van het proces  

Zie bijlagen 1-3. 

10 Kosten  

De inschrijvingskosten zijn opgenomen in het aanvraagformulier van COPRO en worden gefactureerd aan de aanvrager 
door COPRO, aanvragers die niet in orde zijn met de betaling kunnen geweigerd worden voor de proefvakken. 
De kosten van beproevingen op de producten worden rechtstreeks gefactureerd aan de aanvrager door het 
laboratorium/de laboratoria. 
In voorkomend geval (zie punt 3) worden de kosten voor de controle van de voldoening van de criteria van betrokken 
PTV/Leidraden gefactureerd op basis van het COPRO-reglement TAR 01 (partijkeuringstarief). 
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Bijlage 1: Flowchart van het proces 
 

 

Evalutatie van de ontvankelijkheid

Systeem 
ontvankelijk?

Facturatie van de kosten G0025 art. 10
 + Form wegmarkering 32

Ja

Kosten betaald?

Nee

Ja

Ja

Nee

Aanvrager wordt op de 
hoogte gebracht dat dossier 

wordt verworpen

Planning voor het aanbrengen G0025 art. 5.2.3

Goedkeuring door het Butgb

Opstellen van het attest ATG M

Assesment Report

De aanvrager dient een aanvraag in bij het Butgb voor 
een gebruikgeschiktheids attest (www.butg.be 

formulier F8)

Evaluatie of he systeem in aanmerking komt voor een 
2de klimatologische cyclus

Beproevingsverslag na 1e klimatologische cyclus

Kosten betaald?

Publicatie van het attest

Deelproces 2
(zie bijlage 3)

Deelproces 1
(zie bijlage 2)

Deelproces  3
(zie bijlage 3)

Deelproces 
1 en 2 OK?

Ja

Nee

De aanvragen dient een inschrijvingsformulier in bij 
COPRO art2.3 + Form wegmarkering 32

Aanvrager wordt op de 
hoogte gebracht
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Bijlage 2: Flowchart van het deelproces 1 
 

Controle van de doseringen G0025 art. 5.2.4

Doseringen 
conform?

Meting in nieuwe toestand van de basiskarakteristieken 
G0025 art 5.3.1.1

Ja

Basis-
karakteristieken 

conform?

Nee

Ja

Ja

Nee

In voorkomend geval, meting van de optionele 
karakteristieken G0025 art 5.3.1.1

2de Meting met ander toestel
Optionele 

karakteristieken 
conform?

Nee

Deelproces 3
(zie bijlage 3)

Aanbrengen van het markeringssysteem G0025 art 5.2.3

Aanvrager wordt op de 
hoogte gebracht dat dossier 

wordt verworpen

Basis-
karakteristieken 

conform?

2de Meting met ander 
toestel

Nee

Ja

Optionele 
karakteristieken 

conform?

Nee

Aanvrager wordt op de hoogte gebracht

Systeem komt niet meer in aanmerking 
voor deze karakteristiek

Meting op het einde van de 
duurzaamheidsproef, enkel voor de 
karakteristieken die conform waren

 in nieuwe toestand

Ja

Start deelproces 1

Einde deelproces 1
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Bijlage 3: Flowchart van de deelprocessen 2 en 3 
 

Identificatieproeven

Identificatie-
proeven 
conform?

Ja

Basis-
karakteristieken 

conform?

Nee

Ja

Nee

Meting op het einde van de duurzaamheidsproef van de 
optionele karakteristieken G0025 art. 5.3.1.2.2

Staalnames G0025 art. 5.2.6

Aanvrager vraagt 
tegenproeven (voor 

de niet-conforme 
karakteristieken)

2de Meting, ander toestel

Nee

Ja

Aanvrager wordt op de hoogte gebracht

Aanvrager wordt op de hoogte gebracht 
dat het dossier wordt verworpen of 

aantonen dat het product voldoet aan de 
andere criteria zie G0025 art. 3

In voorkomend geval, meting op het einde van de 
duurzaamheidsproef van de basiskarakteristieken 

G0025 art. 5.3.1.2.1

Conform? Aanvrager wordt op de hoogte 
gebracht

Nee

Nee

Start deelproces 2

Ja

Start deelproces 3

Einde deelproces 2

Ja

Nee

Ja

Systeem komt niet meer in aanmerking 
voor deze karakteristiek

Aanvrager wordt op de hoogte gebracht
Optionele 

karakteristieken 
conform?

2de Meting, ander toestel
Optionele 

karakteristieken 
conform?

Einde deelproces 3

 


