
STRIPING HUISSTIJL DOMEIN 1 
 

*Versie 2020  

**Variant HI-ViZ 

 

Deze huisstijl voorziet in een unieke striping waarmee de voertuigen van Handhavers Openbare 

Ruimte duidelijk worden onderscheiden van overige voertuigen van de gemeenten en 

hulpverleningsdiensten. Onderscheid is noodzakelijk gezien de bijzondere taak van deze handhavers. 

Dit benadrukt de eigen identiteit van handhavers en schept duidelijkheid richting de burger en andere 

regionale- en landelijke handhavingspartners. De striping is zo ontworpen dat deze tevens een 

bijdrage levert aan het veilig werken van handhavers op en aan de weg. Dit ontwerp is aangepast aan 

de eisen van het gebruik van reflectiematerialen op personenauto’s en bedrijfsauto’s zoals die gesteld 

worden in het voertuig- reglement. De striping voor domein 1 Handhavers bestaat uit 2 varianten met 

een gelijke basis. In dit document wordt de variant ‘’HI-ViZ ‘’ beschreven voor additionele 

zichtbaarheid op- en aan de weg. Gemeenten die extra herkenbaar- en opvallend aanwezig willen zijn 

in de wijk, of bijvoorbeeld aandachtsgebieden zoals horecagebieden, kunnen onderstaande variant 

toepassen op hun wagenpark. De striping is exclusief voor voertuigen van overheden en/of organen 

die 100% in overheidshanden zijn en Domein 1 Handhavers in dienst hebben. Gebruik op voertuigen 

in eigendom van particuliere bedrijven is niet toegestaan. Tot slot is deze striping opgemaakt met 

instemming-, medeweten- en consultatie van de ontwerper1 van de huidige BEBOA striping voor 

Domein 1. Dit ontwerp alsook het basisontwerp dient gezien te worden als een evolutie van de 

BEBOA domein 1 striping.  

 

Flexibiliteit  

De voertuigen hebben als basiskleur wit. Bij de ontwikkeling van de huisstijl is de mogelijkheid van het 

uitdragen van een eigen huisstijl door middel van logo’s van de gemeenten meegenomen. Daarmee is 

het in enige mate aanpasbaar aan de gemeente waar het voertuig primair wordt gebruikt.  

kleurcodes  

Op wit basiskleur voertuig: kleurindicatie pantone 19-4025 TPX donker Blauw Film; (Avery 823). 

Reflectie kleuren VC104 norm  

- Reflectie fluorgeel  

- Reflectie Wit  

 

Afmetingen Hoogte blauwe band: 17 cm met een marge van 15% hoogte +/- ivm voertuigtypen. 

Hoogte reflectiestrepen: 1,7 cm met een marge van 15% hoogte +/- ivm voertuigtypen. Spatie tussen 

blauwe band en witte reflectiestreep: 1,7 cm.  

 

Beschrijving Huisstijl  

Zijaanzicht voertuig Over de gehele zijkant van het voertuig een blauwe band in donker blauw, 

aansluitend aan de voorzijde ter hoogte van de motorkap aan de band aan de voorzijde verder 

aansluitend aan de achterzijde aan de band op de achterzijde van het voertuig. De band is afgezet 

met een smalle witte reflectiestreep in de volledige lengte aan boven- en onderzijde.  

 

 

 

 

 

 
1 D.L.A. Wauben MSc. 



Chevrons  
Op het voorste portier worden 3 chevrons in reflectie wit aangebracht. De chevrons worden op een 
dusdanige wijze aangebracht dat zij, vanaf het midden van het portier gezien, richting de voorzijde van 
het voertuig wijzen. ( >>> )  
 
Tekst  
Richting de achterzijde van het voertuig wordt ter hoogte van het achterportier (indien aanwezig) in de 
band –in de volledige hoogte van de band- in dikke blokletters cursief het woord HANDHAVING 
(lettertype Century Gothic) in reflectie wit aangebracht. VERVOLG STRIPING HUISSTIJL  
 
Contour markering  
In het volledige silhouetten van het voertuig is een witte reflecterende contourmarkering aangebracht. 
Onder het woord handhaving kan optioneel in kleine letters cursief (lettertype FRUTIGER) in donker 
blauw, beginnend met een hoofdletter, het woord Gemeente met daarachter de (gemeente)naam 
aangebracht worden.  
 
Vooraanzicht  
Over de onderzijde van de motorkap worden afwisselende blauw- en fluor gele reflectie strepen vanuit 
het midden gezien naar binnen toe gericht ( /// \\\ ). Daarboven wordt in dikke blokletters de tekst 
HANDHAVING, (lettertype FRUTIGER) geplaatst in blauw.  
 
Achteraanzicht  
Over de achterzijde lopen de afwisselende blauw- en fluor gele reflectie strepen vanuit het midden 
aanzicht naar binnen toe gericht ( /// \\\ ). De schuine strepen worden met inachtneming van het 
voertuig naar verhouding geplaatst. Aan de achterzijde wordt de tekst HANDHAVING geplaatst.  
 
Optionele Logo’s  
Het striping concept biedt de mogelijkheid om optioneel gemeentelijke logo’s zoals -een gemeente 
wapen, gemeentevlag, huisstijllogo, BOA-logo of het gemeente logo- aan te brengen. Deze logo’s 
worden spaarzaam en sober aangebracht en dienen enkel om de gemeentelijke identiteit te 
benadrukken. Het is niet de bedoeling om de gemeentelijke huisstijl nadrukkelijker aanwezig te laten 
zijn dan de regionale striping.  
Deze logo’s kunnen bij bedrijfswagens worden aangebracht; op de motorkap boven de tekst 
HANDHAVING, op de schutplaat boven de wielkast ter hoogte van de voorruitstijl, op het achterste 
gedeelte van het voertuig ter hoogte van de achterste wielkast boven de bovenste rode reflectiestreep, 
aan de achterzijde van het voertuig aan de bijrijderszijde van het voertuig boven de blauwe 
reflectieband.  
Bij personenauto’s kunnen deze worden aangebracht; op de motorkap boven de tekst HANDHAVING, 
op de schutplaat boven de wielkast ter hoogte van de voorruitstijl, op het voorste portier onder de 
onderste reflectiestreep in het midden van het portier, aan de achterzijde van het voertuig aan de 
bijrijderszijde van het voertuig boven, of naar gelang het type voertuig onder-, de blauwe- en fluor gele 
reflectie strepen onder de achterruit.  
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Zijaanzicht deurplint  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting versie 2020 Hi-ViZ 

 

Dit betreft de variant ‘’HI-ViZ ‘’ voor additionele zichtbaarheid op- en aan de weg. Er is gekozen voor kleine 

aanpassingen welke in de basis licht afwijken van het huidige ontwerp. De voorheen ambergele reflectie 

strepen worden vervangen voor een blauwe reflectie streep, de batenburgblokken onderaan de plint worden 

vervangen voor een fluor gele streep, de voorkant welke voorheen massief blauw was krijgt nu 

afwisselende blauwe- en fluor gele reflectie strepen, de achterkant welke voorheen blauw met rode chevrons 

waren krijgen zoals de voorkant afwisselende blauwe- en fluor gele reflectie strepen voor extra herken- en 

zichtbaarheid.  

 

Oneigenlijk gebruik  

Het is verboden bovenstaande huisstijl te voeren op een voertuig dat geen eigendom is van een 

overheidsorganisatie en waarvan de primaire gebruikers geen Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn als 

bedoeld in artikel 142 van het wetboek van strafvordering.  

 

Strafbaarheidstelling  

Bij melding of constatering van oneigenlijk gebruik door derden of niet geautoriseerde gebruikers wordt 

aangifte gedaan. Tevens kan de rechthebbende van het intellectueel eigendom vervolging instellen inzake 

schending van de copyright.  

 


