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Projectbureau Zeeweringen
pIa waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000,
4330 Z)N MIDDELBURG

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u een dezerzijds afgegeven verklaring inzake vrijstelling van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement, welke aan uw bedrijf
wordt verstrekt.
Tevens is een vignet bijgevoegd wat is opgesteld voor hetzelfde bestek.

Deze vrijstelling en het bijbehorende vignet zijn afgegeven ten behoeve van de uitvoering
van bestek nr. ZLV-6107 en zijn verstrekt aan uw bedrijf als rechtspersoon.

Deze werkwijze is afwijkend van de eerder gevolgde procedure waarbij Rijkswaterstaat de
verklaringen verstrekte op naam van de 'natuurlijke' persoon; hierover het volgende.

U dient zorg te dragen voor het kopiëren van deze documenten en deze op naam
te stellen van de door u tewerk te stellen personen bij eerdergenoemd bestek nr.
ZLV-6107.

Overigens dient u bij het maken van de kopieën rekening te houden met het dubbelzijdig
zijn van dit document, op de achterzijde zijn o.a. de 'voorschriften' aangegeven.

De houder van deze verklaring, de werknemer, dient als 'houder' te tekenen op het
document, en dient het document te allen tijde bij zich te dragen als hij gebruik maakt van
deze vrijstelling. Tevens dienen zij zich te kunnen legitimeren als medewerker van het
bedrijf aan wie de originele vrijstelling is afgegeven.

Rijkswaterstaat Zeeland

Waterdistrict Westerschelde

Postbus 114. 4530 AC Terneuzen

Buitenhaven 2, 4531 BX Terneuzen, Havennr. 1041

Telefoon (0115) 68 68 00
Fax (0115) 68 68 49
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Het vignet (model 240) dient door u te worden gekopieerd en te worden voorzien van
een kentekennummer, en geldt overigens alleen in combinatie met een verklaring model
239.

Het verstrekken van deze vrijstellingen en de daarop vermelde voorschriften is overigens
een verplichting die u als werkgever, in het kader van de Arbeids Omstandigheden Wet,
artikel 6 (voorlichting en onderricht) en in het kader van het 'Bouwprocesbesluit' , dient na
te komen.
Door het persoonlijk tekenen van het document en in het uitreiken ervan beschikt de
werknemer over de juiste informatie inzake de aan het gebruik van de vrijstelling
gekoppelde voorschriften.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,

HET. OFDVAN HETWAT~~RSCHELDE,
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Vrijstelling ~_
Vrijstelling Re.glement verlceersr~
verkeerstekens 1990 en het voe~t

: Verklaring nummer

2008-003

• Naam

Projectbureau Zeeweringen

Bovengenoemde persoon Is gerechtigd voor uitvoerende en controlerende.
werkzaamheden. aan rijkswegen en aan andere aan of nabij rijkswegen
gelegen RIjkswaterstaatswerken gebruik te maken van de vrijstelling van
de bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en het Voertuigreglement verleend bij beschikking van de minister van
Verkeer en Waterstaat van 23 februari .2000, kenmerk
DGPNIIU.OO.00731, aan het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat ten
behoeve van zijn personeel, alsmede aan aannemers van
Rijkswaterstaatswerken en hun personeel, met inachtneming van de
hierbij vermelde voorschriften, op de volgende wegen of
Rijkswaterstaatswerken:

Alle wegen, toegangswegen en objecten
binnen het beheersgebied van het
Waterdistrict Westersehelde ter uitvoering
van bestekru ZLD6107

Ministerie van Verkeer en Waler>1aa1
Dlrectoraat·Centraal RJjkswawrsblat

Model 239 0296730162

Lijst van artikelen en verkeerstekens waarop de vermelde beschikking
betiekking heeft:

............ ~ , , " .
Voertuigreglement

Hoofdstuk 5,

Verbod rijden met motorvoertuigen die bepaalde breedte te boven gaan,
met een maximum van 3,50 meter.

Dit verbod heeft cok betrekking op wegen aangeduid door borden 37 en
38 van het RVV 1966 (B-wegen).

................................. ~ .
RVV 19.90

Plaats op de weg (In relatie tot bord G7, G9. G11 en G13)
Mikel3, eerste lid, verplichting zoveel mogelijk rechts houden
Artikel 4, plaats op de weg voetgangers
Artikel6, plaats op de weg bromfietsers
Artikel10, plaats op de weg andere bestuurders

Inhalen

Artike/11, eeme lid, verbod rechts inhalen, voor zover gebruik wordt
gemaakt van busstroken

: Datum afgifte

10-03-2008

:Geldlg tot

01-06-2009

: Afgegeven dcior

HET HOOFD VAN HET WATERDISTRICT
WES SCHELDE

Handtekening houder

~------------------------------

Stilstaan
Artikel23, eerste lid, aanhef en onderdelen
a Verbod stilstaan op kruispunt
b Verbod stilstaan op fietsstrook atop rijbaan langs fietsstrook
c Voor zover betreft verbod stllstaan binnen vijf nieter van
oversteekplaats
d Verbod stilstaan In tunnel
e Verbod stilstaan bij bushalte
f Verbod stilstaan op rijbaan langs busstrook
g Verbod stilstaan langs gele doorgetrokken streep

Parkeren (In relatie tot bord E4, ES, E7, E8, E10 tlm E13)
Artlkel24, eerst» lid, aanhef en onderdelen
a Verbod parkeren op afstand van minder dan liiJf meter van kruispunt
b Verbod parkeren voor een Inrit of een uitrit
c Verbod parkeren buiten de bebouwde kom op rijbaan voorrangsweg
d Verbod parkeren parkeerplaats voor wat betreft andere categorie,
andere wijze, dagen of uren dan aangegeven op het onderbord
e Verbod parkeren gele onderbroken streep
Artikel 24, tweede lid, verbod dubbel parkeren
Artikel 25, eerste lid, aanhef en onderdeel
a Verbod parkeren in parkeerschijf-zone indien voertuig niet is
voorzien van een parkeerschijf
Artikel 25, t.,veede lid, parkeerverbod overige plaatsen binnen
parkeerschijf-zone

mod.IH!!



A.Io sn"w ........ tewe ... (borden G1 " ..
Arilkel 42, eerste lid, verbod gebruik autosnel
a Anders dan als bestuurder van een motorvoe
b Met motorvoertuig waarmee niet ten minste 60 per uur kan
worden gereden
Artikel 42, tweede lid, verbod gebruik autoweg
a Anders dan als bestuurder van een motorVoertuig
b Met motorvoertuig waarmee niet ten minste 50 km per uur kan
worden gereden
Artikel 43, eerste lid, voor zover betreft het verbod om op
autoweg of autosnelweg achteruit te rijden
Artikel43, tweede lid, verbod stilstaan op rijbaan
Artikel 43, derde lid, verbod gebruik maken van vluchtstrook,
vluchthaven of berm, anders dan In geval van nood
Arilkel43, vierde lid, verbod voor bestuurders van vrachtauto's
en samenstel van voertuigen langer dan 7 IJleter om andere dan
de twee meest rechts gelegen rijstrol<en te gebruiken

Erven (bord CS)
Artike/46, verbod parkeren binnen een erf anders dan als zodanig
aangeduid of aangegeven voor parkeren aangegeven
weggedeelten

Algemene bepalingen
Artikel 62, voor zover het betreft de verkeerstekens op de borden:

Geslotenverklaring
C1 Gesloten in belde richtingen voor bestuurders
C2 Eenrichtlngswég (balkbord)
C4 EenrichtIngsweg (rechthoek)
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C7 Gesloten voor vrachtauto's
CB Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of
mogen rijden dan 25 km/h
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h alsmede fietsen,
bromfietsen en invalidenvoertuigen
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
C16 Gesloten voor voetgangers
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertulgen
die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is
aangegeven
C1S Gesloten voor voertuigen die, met Inbegrip van de lading.
breder zijn dan op het bord is aangegeven
C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading,
hoger ziJndan op het bord Is aangegeven

Rijrichting
02 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de
zijde die de pijl aangeeft
04 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is
aangegeven
OS Idem
06 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het
bord zijn aangegeven
D71dem

Parkeren en stilstaan
E1 Parkeerverbod
E2Verbod stil te staan
E5 Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
E7 Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van
goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

ESParkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie
die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor andere
voertuigcategorieën
E10 Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf;
tevens parkeerverbod Indien er langer wordt geparkeerd dan de
parkeerduur die op het bord is aangegeven

Overige geboden en verboden
F7 Keerverbod

Verkeerslichten
Artikel 73, aanhef en onderdelen
b Verbod gebruik rijstrook met rood kruis
d Verbod gebruik "BUS" rijstrook

Verkeerstekens op het wegdek
Artikel 76, verbod doorgetrokken streep te overschrijden
Artike/ 77, verbod gebruik verdrijvingsvlakken
Aftike/78, richting volgen aangegeven door voorsorteerstrook
Artike/81, verbod gebruik busbanen en busstroken

Overgangsbepalingen
Artikei 98, borden 37 en 38 (RW 1966), beide voor zover het de
breedte betreft
••• f ': '" ..

Voorschriften

a De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden
te zijn gewaarborgd
b Het verkeer dient zo weinig mogelijk te worden gehinderd;
zonodlg dient daartoe het voor de uitoefening van de taak
gebruikte voertuig te worden verplaatst
c Van de ontheffing en vrijstelling mag alleen gebruik worden
gemaakt voor zover dit voor de onmiddellijke uitvoering van de
genoemde werkzaamheden noodzakelijk is, derhalve indien de
werkzaamheden zonder gebruikmakIng van de ontheffing en
vrijstelling niet kunnen worden uitgevoerd
d Bij het.gebrulk maken van de vluchtstrook mag de snelheid
aldaar maximaal 50 km per uur bedragen, met dien verstande dat
bij file het snelheidsverschil met het verkeer op de naastliggende
rijstrook maximaal 20 km per uur hoger mag liggen en men
dimlichten voert
e Van de ontheffing en vrijstelling mag geen gebruik worden
gemaakt In geval van mist, sneeuwval, of andere
omstandigheden, In het bijzonder van atmosferische aard, die het
zicht beperken tot een afstand van minder dan 200 meter; op last
van of vanwege het hoofd van de betrokken
Rijkswaterstaatsdienst kan In geval van dringend te verrichten
werkzaamheden die geen uitstel gedogen, van dit voorschrift
worden afgeweken
f De houder van de verklaring is verplicht, Indien hij zich ter
uitvoering van zijn taak buiten enig voertuig langs of op de
rijksweg bevindt
1 veiligheidskleding te dragen (die voldoet aan NEN-EN-471)
2 hel aan hem uitgereikte vignet, behorende bij de verklaring,
achter de voorruit van zijn voertuig aan te brengen en wel zo, dat
dit vanaf de buitenzijde van het voertuig goed leesbaar is
g Degenen die van de vrijstelling gebruik maken zijn verplicht de
verklaring op verlangen ter inzage af te geven aan de daartoe
bevoegde ambtenaren; men is derhalve verplicht de verklaring b~
zich te dragen, telkens als van de vrijstelling gebruik wordt
gemaakt
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