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Algemeen 

Versie november 2020 

Voertuigcategorie  

MM 

Basis  

Hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen 

Datum eerste toelating met ingang van:  

- 

Datum eerste toelating tot:  

 

Algemene definities, voorwaarden en eisen 

Individuele toelatingseis 

Het voorschrift waaraan het voertuig moet voldoen volgens 

hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen. 

 

Wijze van keuren 

De manier waarop de Dienst Wegverkeer de betreffende 

individuele toelatingseis beoordeelt. 

 

Seriematig geproduceerd voertuig 

Een voertuig dat behoort tot een type dat in serie onder een 

gecontroleerd productieproces geproduceerd is door een 

fabrikant in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf en aan 

welke fabrikant een World Manufacturing Identification (WMI) is 

afgegeven. Indien alleen niet voldaan is aan de voorwaarde van 

een afgegeven WMI, dan kan de Dienst Wegverkeer een 
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geproduceerd voertuig beschouwen als seriematig 

geproduceerd voertuig. 

 

Niet-seriematig geproduceerd voertuig 

Een voertuig dat niet wordt aangemerkt als seriematig 

geproduceerd voertuig. De fabrikant is de natuurlijke persoon 

of rechtspersoon die tegenover de goedkeuringsinstantie 

verantwoordelijk is voor het ontwerp, de constructie en de 

productie of assemblage van een individueel goed te keuren 

voertuig. 

 

Geacht te voldoen 

Indien is vermeld “word(t)en geacht (nog) te voldoen”, wordt 

hieronder verstaan dat het betreffende onderwerp niet behoeft 

te worden beoordeeld tenzij naar het oordeel van de Dienst 

Wegverkeer dit in het kader van de verkeersveiligheid of milieu 

alsnog moet plaatsvinden. 

 

Visuele controle 

Onder visuele controle wordt ook verstaan: 

 het gebruik maken van hulpmiddelen; 

 het uitoefenen van een kracht, al dan niet met behulp van 

gereedschap; of 

 het beoordelen van de overgelegde documenten. 

 

Definities verordening/reglement 

Indien in de individuele toelatingseis is verwezen naar een 

bepaalde verordening of reglement dan zijn de betreffende 

definities in het betreffende document van toepassing. 
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Nieuwe wijziging verordening/reglement 

Indien een verordening of reglement van een bepaald 

onderwerp is gewijzigd na de vermelde versiedatum, mag het 

gewijzigde voorschrift tijdens de individuele goedkeuring 

worden getoetst aan dat betreffende niveau met inachtneming 

van de relevante artikelen die volgens de wijze van keuren 

moeten worden beoordeeld. 

 

Doorverwijzing 

Indien in de artikelen waarnaar is verwezen in de individuele 

toelatingseis een doorverwijzing staat naar een ander punt of 

bijlage in de betreffende verordening of het reglement, dan is 

dit tevens van toepassing. 

 

Buitenlandse norm 

Indien een document wordt overgelegd waaruit blijkt dat het 

voertuig op basis van een buitenlandse norm is goedgekeurd, 

kan de Dienst Wegverkeer besluiten dat met die goedkeuring 

deels of geheel aan de toelatingseis is voldaan. 

 

Documentatie voertuigfabrikant of buitenlandse 

toelatingsautoriteit 

Met documentatie van de voertuigfabrikant of van de 

buitenlandse toelatingsautoriteit kan worden aangetoond dat is 

voldaan aan de individuele toelatingseis. De beoordeling 

hiervan ligt bij de Dienst Wegverkeer. Onder documentatie 

wordt tevens verstaan een sticker of plaatje aangebracht door 

de voertuigfabrikant. 

 

Berekening 
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Indien wordt aangegeven dat een berekening is toegestaan, 

dan dient de aanvrager deze berekening te overleggen. De 

Dienst Wegverkeer beoordeelt de berekening en bepaalt of 

deze berekening acceptabel is. 

 

Testrapport 

Een testrapport dient voor het betreffende voertuig, onder 

vermelding van het voertuigidentificatienummer, te zijn 

afgegeven. Het testrapport moet zijn afgegeven door een door 

de Dienst Wegverkeer geaccrediteerde technische dienst. De 

Dienst Wegverkeer beoordeelt of het testrapport acceptabel is. 

 

Deelcertificaat 

Indien een geldig deelcertificaat wordt overgelegd, is voldaan 

aan de individuele toelatingseis. 

 

Algemene veiligheid 

De Dienst Wegverkeer kan de goedkeuring van een voertuig 

weigeren indien: 

1. hij van oordeel is dat een voertuig, ook al voldoet dit aan 

de toepasselijke voorschriften of is dit naar behoren 

gemerkt, een ernstig gevaar betekent voor de 

verkeersveiligheid, dan wel het milieu of de 

volksgezondheid ernstig schaadt, of 

2. hij van oordeel is dat het een prototype van een voertuig 

of een voertuig betreft dat is voorzien van een systeem, 

onderdeel of technische eenheid waarin technologieën of 

concepten zijn toegepast die onverenigbaar zijn met een 

of meer individuele toelatingseisen, of 
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3. hij van oordeel is dat een voertuig is voorzien van één of 

meer complexe elektronische systemen of geavanceerde 

bestuurder ondersteunende functies die gebruikt kunnen 

worden tijdens het rijden op de weg en die niet zijn 

toegestaan of niet voldoen aan het vereiste niveau van 

een toepasselijke individuele toelatingseis, dan wel niet 

voldoen aan de relevante voorschriften uit een latere 

versie van de betrokken regelgeving. 
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Emissies van verontreinigde stoffen 

Versie november 2020 

Voertuigcategorie  

MM 

Basis  

Verordening (EU) 2016/1628 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

Voertuig moet zijn voorzien van een motor van de 

motorcategorie NRE of NRS, als bedoeld in artikel 4 van 

Verordening (EU) 2016/1628. Als alternatief mag het voertuig 

zijn voorzien van een motor van de motorcategorie ATS met 

elektrische ontsteking, indien het voertuig minimaal aan één 

van de onderstaande voorwaarden voldoet: 

a. het voertuig is uitgerust met een schrijlingse zitplaats en 

een stuurstang; 

b. het voertuig is uitgerust met een stuurwiel en bank of 

kuipstoel in één of meer rijen en een maximum 

ontwerpsnelheid heeft van 25 km/h of meer. 

Hieraan is voldaan indien: 

• blijkt dat de verbrandingsmotor fabrieksmatig is 

ingebouwd en is voorzien van een typegoedkeuringsnummer 

volgens Verordening (EU) 2016/1628; of 

• aangetoond wordt dat de motor aan stage IV voldoet: of 

• blijkt dat de motorconfiguratie (dat is het geheel van: de 

motor, de ontstekingsinrichting, het brandstofsysteem, het in- 
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en uitlaatsysteem en het systeem ter beperking van de 

verontreiniging) overeenkomt met een typegoedgekeurde 

"motorconfiguratie" die voldoet aan de toelatingseisen. De 

overeenkomstigheid van de motoren met toebehoren wordt 

geverifieerd aan de hand van de documentatie van de fabrikant 

of de typegoedkeuringsinstantie; of 

• de verbrandingsmotor voldoet aan vergelijkbare eisen 

(EPA, CARB, CEPA, Japans, Euro) voor zover de goedkeuring 

van de motor is afgegeven na 1 januari 2014. 

Wijze van keuren 

Visuele controle en/of meten. 

 

Toelichting 

- 
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Machines 

Versie november 2020 

Voertuigcategorie  

MM 

Basis  

Richtlijn 2006/42/EG 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

Voertuig moet voldoen aan Richtlijn 2006/42. 

Wijze van keuren 

Visuele controle aan de hand van CE-markering en EG-

verklaring van overeenstemming. 

Bij twijfel moet de aanvrager aanvullende documentatie 

aanleveren. 

 

Toelichting 

- 
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Elektrische veiligheid 

Versie november 2020 
 

Voertuigcategorie 

MM 

Basis 

VN/ECE-reglement Nr.100 supplement 1 op wijzigingenreeks 02 

Datum eerste toelating met ingang van: 

1 januari 2021 

Datum eerste toelating tot: 

 

Individuele toelatingseis 

Voertuig met een elektrische aandrijflijn moet voldoen aan de 

punten 3.1.2 tot en met 3.1.2.1 en 5, met uitzondering van 

punt 5.2.1 tot en met 5.2.1.2, van VN/ECE-reglement Nr. 100. 

 

Seriematig geproduceerd voertuig 
Voertuig wordt geacht te voldoen. 

 

Niet-seriematig geproduceerd voertuig 
Met betrekking tot waterstofemissies van batterijen op basis 

van waterige elektrolyten moet de aanvrager tot tevredenheid 

van de Dienst wegverkeer aantonen dat aan bijlage 7 van 

VN/ECE-reglement Nr. 100 is voldaan. Aan punten 3.1.2 tot en 

met 3.1.2.1 wordt geacht te zijn voldaan indien de informatie 

uit bijlage 6 wordt aangeleverd. 
 

Wijze van keuren 

Visuele controle en uitvoeren vereiste testen. 

 

Toelichting 
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Bijlage 8 van Reglement nr. 100 is niet vereist omdat deze 

bijlage extra testen aan batterijen voorschrijft waaraan diverse 

fabrikanten momenteel niet kunnen voldoen. 
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Voorschriften inzake voorgeschreven platen 

en opschriften 

Versie februari 2021 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Verordening (EU) nr. 2015/208, bijlage XX 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

 

Individuele toelatingseis 

Voertuig moet voldoen aan Verordening (EU) nr. 2015/208, 

bijlage XX. 

In afwijking van punt 3.1 mag een constructieplaat worden 

aangebracht waarop minimaal is vermeld: 

 de bedrijfsnaam van de fabrikant (carrosseriebouwer); 

 het voertuigidentificatienummer; 

 de typeaanduiding; 

 de technisch toegestane maximummassa van het voertuig 

in beladen toestand; 

 de technisch toegestane maximummassa per as of 

rupsband; 
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 de technisch toegestane getrokken massa(‘s). 

De technisch toegestane getrokken massa(‘s) mag op de 

constructieplaat ontbreken indien deze massa blijkt uit de 

documentatie van de op de constructieplaat vermelde 

fabrikant of indien het voertuig niets mag trekken. 

In afwijking van de punt 4.3. mag het 

voertuigidentificatienummer bij een seriematig geproduceerd 

voertuig aan de rechterzijde dan wel linkerzijde zijn 

aangebracht. 

In afwijking van het gestelde in bijlage XX mag worden voldaan 

aan het gestelde in: 

 richtlijn 2009/144/EG, bijlage V, 

 Verordening (EU) Nr. 19/2011. 

Indien door een aanpassing van het voertuig de gegevens op 

de originele constructieplaat wijzigen, moet naast 

oorspronkelijke constructieplaat een tweede constructieplaat 

worden aangebracht waarop minimaal is vermeld: 

 de bedrijfsnaam van de fabrikant (carrosseriebouwer); 

 het voertuigidentificatienummer; en 

 het gewijzigde gegeven(s). 

 

Wijze van keuren 

Visuele controle en bij twijfel meten. 

 

Toelichting 

Februari 2021: vermelding technisch toegestane maximum 

aanhangwagenmassa is onder voorwaarden komen te 

vervallen. Daarnaast is de typeaanduiding ter identificatie 

toegevoegd en de plaat volgens richtlijn 2009/139/EG komen te 

vervallen. Hiermee is de constructieplaat meer in lijn gebracht 

met de richtlijn 2006/42/EG en de Duitse voorschriften.  
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Gastank 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 3.6.3 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

Mobiele machines met een datum van eerste toelating op of na 

1 januari 2021 voldoen met betrekking tot een aanwezige 

gastank, voor het verkrijgen van een nationale individuele 

goedkeuring aan: 

a.de eisen in: 

5°.bijlage X van deze regeling ten aanzien van specifieke 

onderdelen en de installatie voor in een al dan niet tot vloeistof 

verdicht gas;  

 

Mobiele machines mogen in plaats van de in bijlage X 

genoemde tank incl. appendages en aansluitingen zijn voorzien 

van gasflessen incl. appendages en aansluitingen. Deze 

gasflessen incl. appendages en aansluitingen blijven buiten 

beschouwing tijdens de individuele goedkeuring. 
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Wijze van keuren 

Visuele controle. 

Toelichting 

- 
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Banden 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.27 lid 6 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.27 lid 6 

De profilering van de hoofdgroeven van de banden van mobiele 

machines moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten 

minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van de slijtage-

indicatoren. 

Indien het voertuig is voorzien van banden die van 

fabriekswege niet zijn voorzien van hoofdgroeven of profilering, 

is aan bovenstaande eis voldaan. 

Wijze van keuren 

Visuele controle. 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen; 

Dit voertuig mag zijn voorzien van banden die van 

fabriekswege geen hoofdgroeven of profilering hebben. 
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Stuurinrichting 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.29 lid 4 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.29 lid 4 

Bij draaiing van de stuurbediening tot aan de aanslagen, mogen 

geen weerstanden voelbaar zijn en moeten de wielen 

onderscheidenlijk de banden vrij kunnen draaien. 

Indien het noodzakelijk is dat de stuurbekrachtiging 

noodzakelijk is om de wielen in de uiterste stuurstanden te 

bewegen in aan bovenstaande eis voldaan.  

Wijze van keuren 

Visuele controle, waarbij indien noodzakelijk de 

stuurbekrachtiging in werking is gesteld. De bestuurde wielen 

worden naar de uiterste linker- en rechterstuurstand bewogen 

waarbij de bestuurde wielen gedeeltelijk mogen worden ontlast. 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  
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Bij dit voertuig mag de stuurbekrachtiging in werking worden 

gesteld voor de controle van de stuurinrichting. 
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Remvloeistofreservoir 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.32 lid 1 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.32 lid 1 

 Eisen  Wijze van keuren  

1. In de reservoirs van het hydraulisch remsysteem moet 
voldoende remvloeistof aanwezig zijn.  

Visuele controle, waarbij het 
remvloeistofniveau zich niet onder de 
minimumaanduiding mag bevinden  

 

Indien het minimum vloeistofniveau wordt bewaakt door een 

geven van een optisch of akoestisch signaal en na het starten 

van de motor wordt geen waarschuwingssignaal afgegeven dat 

er onvoldoende vloeistof aanwezig is, is aan het gestelde 

voldaan.  

Wijze van keuren 

Visuele controle, waarbij het vloeistofniveau zich niet onder de 

minimumaanduiding mag bevinden, of auditieve controle, 

waarbij ervan wordt uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan 
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wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch 

waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat onvoldoende 

vloeistof aanwezig is. 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  

Bij dit voertuig wordt het minimum vloeistofniveau voor het 

remsysteem bewaakt d.m.v. een waarschuwingssignaal. 
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Reminrichting onafhankelijke remsystemen 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.38 lid 2 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.38 lid 2 

 Eisen  Wijze van keuren  

2.  Mobiele machines moeten zijn voorzien van twee 
onafhankelijke remsystemen. 

Visuele controle.  

In afwijking van het tweede lid mag een voertuig wat voorzien 

is van hydrostatisch remsysteem voorzien zijn van één 

remsysteem mits er ook een afzonderlijke vastzetinrichting 

aanwezig is. 

Wijze van keuren 

Visuele controle. 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  

Dit voertuig hoeft niet te zijn voorzien van twee onafhankelijke 

remsystemen.  
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Bediening rempedaal 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.31 lid 4 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.31 lid 4 

Bij hydraulische remsystemen mag bij het bedienen van het 

rempedaal de slag van het pedaal niet door een aanslag worden 

beperkt. 

Indien het hydraulische remsysteem wordt gevoed vanuit een 

energievoorraad en het rempedaal door een aanslag worden 

beperkt is aan bovenstaande eis voldaan.  

Wijze van keuren 

Controle door het rempedaal in te trappen. 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  

Bij dit voertuig mag het rempedaal door een aanslag worden 

beperkt. 
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Spiegels links en rechts 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.45 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.45 leden 1 en 2  

 Eisen  Wijze van keuren  

1.  Mobiele machines moeten zijn voorzien van een 
linkerbuitenspiegel of camera-monitorsysteem.  

Visuele controle. In geval van twijfel wordt 
gemeten. Hierbij is het bepaalde in bijlage 
VIII, artikel 136a van toepassing.  

2.  Mobiele machines moeten zijn voorzien van een 
rechterbuitenspiegel of camera-monitorsysteem.  

Visuele controle. In geval van twijfel wordt 
gemeten. Hierbij is het bepaalde in bijlage 
VIII, artikel 137a van toepassing.  

 

Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde indien het 

voertuig een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 25 

km/h heeft, waarbij de bestuurder de vereiste gezichtsvelden 

kan verkrijgen door direct zicht. 
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Wijze van keuren 

Visuele controle, door een persoon van gemiddeld gestalte die 

op gebruikelijke wijze zit of staat, waarbij een aanwezige 

zitplaats in de juiste rijstand is afgesteld. Hierbij mag het hoofd 

en bovenlichaam bewogen worden. In geval van twijfel wordt 

gemeten of de gezichtsvelden zoals vermeld in bijlage VIII, 

artikel 136a en 137a van de Regeling voertuigen behaald 

worden.  

Een beperkte afscherming in het omschreven zichtveld is 

toegestaan indien nergens een cirkel met diameter van 300 

mm volledig aan het zicht van de bestuurder onttrokken wordt.  

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  

Dit voertuig hoeft niet te zijn voorzien van een linker- en 

rechter buitenspiegel.  
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Spiegels trottoirspiegel 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.45 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.45 lid 3 en 4 

 Eisen  Wijze van keuren  

3.  Mobiele machines moeten zijn voorzien van een 
trottoirspiegel of camera-monitorsysteem.  

Visuele controle. Hierbij is het bepaalde in 
bijlage VIII, artikel 142a van toepassing.  

4.  Indien een trottoirspiegel of camera-monitorsysteem is 
gemonteerd, moet deze zodanig zijn aangebracht dat geen 
enkel punt van de spiegel, camera-monitorsysteem of van 
de steun waarop deze is gemonteerd, zich op een hoogte 
van minder dan 2,00 m boven het wegdek bevindt. Indien 
de hoogte van de cabine zodanig is dat niet aan dit 

voorschrift kan worden voldaan, mag het voertuig niet van 
een trottoirspiegel zijn voorzien.  

 

Leden 4 tot en met 7: visuele controle.  

 

Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde indien de 

bestuurder de vereiste gezichtsvelden kan verkrijgen door 

direct zicht. 
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Wijze van keuren 

In geval van twijfel wordt gemeten. Hierbij is het bepaalde in 

bijlage VIII, artikel 142a van de Regeling voertuigen, van 

toepassing. 

Een beperkte afscherming in het omschreven zichtveld is 

toegestaan indien nergens een cirkel met diameter van 300 

mm volledig aan het zicht van de bestuurder onttrokken wordt  

 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  

Dit voertuig hoeft niet te zijn voorzien van een trottoirspiegel.  
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Zicht 
Versie januari 2022  

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.46 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.46  

 Eisen  Wijze van keuren  

2.  Mobiele machines moeten zodanig zijn gebouwd of 
ingericht dat er vanaf de bestuurderszitplaats voldoende 
uitzicht naar voren en opzij is.  

Visuele controle, door een persoon van 
gemiddeld gestalte die op gebruikelijke wijze 
is gezeten op de voor hem in de juiste 
rijstand gestelde bestuurderszitplaats. 
In geval van twijfel wordt gemeten volgens de 
volgende methode: 
 
– vanuit een punt op de grond recht onder de 
oogpunten van de bestuurder wordt een halve 
denkbeeldige cirkel getrokken van 12,00 m; 
– naar voren gezien mogen binnen een 
afstand van 9,50 m op dezelfde hoogte als de 
denkbeeldige cirkel één of twee objecten van 
maximaal 0,70 m breed zijn afgeschermd; 
– naar de zijkant gezien mogen één of twee 
objecten van maximaal 1,50 m breed zijn 
afgeschermd.  
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Als alternatief kan worden voldaan aan het gestelde in 

verordening (EU) nr. 2015/208, bijlage VII. 

Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde t.a.v. het 

zichtveld naar voren van de bestuurder wanneer aantoonbaar 

wordt voldaan aan het gestelde in ISO-NEN 5721-1:2013, met 

uitzondering van punt 5.1.2 laatste alinea, punt 5.1.4. en punt 

5.3.2 derde alinea derde aandachtsstreep), waarbij in afwijking 

van het gestelde in punt 5.1.1 de eisen, testprocedure en 

criteria ook voor voertuigen breder dan 2,55 m gelden. 

Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde t.a.v. het 

zichtveld van de bestuurder naast het voertuig wanneer 

aantoonbaar wordt voldaan aan het gestelde in ISO-NEN 5721-

2:2014, waarbij in afwijking van het gestelde in punt 5.1.1 de 

eisen, testprocedure en criteria ook voor voertuigen breder dan 

2,55 m gelden. 

Wijze van keuren 

Visuele controle door een persoon van gemiddeld gestalte die 

op gebruikelijke wijze is gezeten op de voor hem in de juiste 

rijstand gestelde bestuurderszitplaats. Dit ter bepaling door de 

Dienst wegverkeer. 

In afwijking van 5.2.2. tweede alinea wordt bij toepassing van 

een cameramonitorsysteem het gezichtsveld op een gelijke 

wijze bepaald. 

Gezichtsveld naar voren 

 De afmeting van een zichtafscherming (masking effect) op 

de in punt 3.2 beschreven cirkel wordt gemeten in een 

rechte lijn tussen de uiterste punten van een masking 

effect. 

 Afhankelijk van de maximumconstructiesnelheid mag de 

positie van de ogen van bestuurder in horizontale richting 

zowel links als rechts maximaal worden verplaatst als 

aangegeven in de tabel van punt 5.2.3. 
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 Er mogen in totaal maximaal 6 maskingeffecten optreden 

op de beschreven cirkel en elk maskingeffect mag niet 

breder zijn dan 700mm. Binnen de 9,5 m sector mogen 

maximaal twee masking effecten optreden mits niet 

breder dan 700mm. In afwijking van 5.1.2. laatste alinea 

mag buiten de sector van 9,5 m aan elke zijde maximaal 

twee ‘maskingeffecten’ voorkomen van maximaal 1,50 m 

breed of:  

-Wanneer de maximumconstructiesnelheid van het 

voertuig ≤ 25 km/h is mag één ‘maskingeffect’ op de 12m 

cirkel links en rechts buiten 9,5 m sector zijn vergroot tot 

5,5 m op voorwaarde dat het aansluitende vrije-

zichtgebied minimaal 1,3 m breed is 

- Wanneer de maximumconstructiesnelheid van het 

voertuig > 25 km/h is mag één ‘maskingeffect’ op de 12m 

cirkel links en rechts buiten 9,5 m sector zijn vergroot tot 

4,5 m op voorwaarde dat het aansluitende vrije-

zichtgebied minimaal 1,3 m breed is. 

 Als voor het behalen van de eisen voor het zichtveld naar 

voren gebruik moet worden gemaakt van middelen voor 

indirect zicht moet het mogelijk zijn om een wegpilon, als 

bedoeld in ISO 3888-2:2011, te kunnen onderscheiden 

van de omgeving op de 12 m cirkel.  

Hieraan wordt geacht te zijn voldaan indien het zichtveld van 

de bestuurder naar voren voldoet aan: 

 ISO 5006:2006; of 

 ISO 15830:2012; of 

 ISO 13564-1:2012 

 

Zichtveld van de bestuurder naar de zijkant 

 In afwijking van punt 5.2.2. tweede alinea wordt bij het 

gebruik van een cameramonitorsysteem geen VN/ECE-

reglement Nr. 46 goedkeuring voor het 

cameramonitorsysteem verplicht gesteld als het mogelijk 
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is om een wegpilon, als bedoeld in ISO 3888-2:2011, te 

kunnen onderscheiden van de omgeving binnen de 

begrenzing van het vereiste zichtveld van de bestuurder. 

 In afwijking van 5.3. is een maximale afscherming van 

10% van het voorgeschreven zichtveld (punt 5.1.2 en 

5.1.3.) toegestaan en mag nergens een ronde schijf met 

een diameter van 300 mm binnen het voorgeschreven 

gezichtsveld volledig uit het zicht van de bestuurder 

kunnen verdwijnen. 

Hieraan wordt geacht te zijn voldaan indien het zichtveld van 

de bestuurder naar de zijkant voldoet aan: 

 VN/ECE-reglement Nr. 46 tot en met supplement 01 op 

wijzigingenreeks 03; of 

 ISO 5006:2006; of 

 ISO 15830:2012; of 

 ISO 13564-1:2012 

 

Toelichting 

In voorkomend geval zal in de goedkeuring worden 

opgenomen;  

- Bij de controle van de zichtvelden is het noodzakelijk dat 

bestuurder zich, zittende op de bestuurdersplaats, 

zijwaarts verplaatst. 

- De max. onderbreking van het zichtveld op de 12 m cirkel 

mag buiten de 9,5 m sector maximaal 4,5 m bedragen 

- De max. onderbreking van het zichtveld op de 12 m cirkel 

mag buiten de 9,5 m sector maximaal 5,5 m bedragen 
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Wielafscherming 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.48 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.48 lid 4 

 Eisen  Wijze van keuren  

4.  De wielen onderscheidenlijk banden van mobiele machines met een 
maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h, moeten aan 
de bovenzijde voor ten minste twee derde deel van de totale 
breedte van de banden zijn afgeschermd en mogen niet aanlopen, 
onverminderd het bepaalde in artikel 5.18.63 32a, derde lid.  

Leden 4 en 5: visuele controle.  

 

Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde indien het 

voertuig breder is dan 2,55 m en waarbij de montage van 

afscherming onverenigbaar is in verband met de noodzakelijke 

bewegingsvrijheid van de wielen in ruw terrein. 

Wijze van keuren 

Visuele controle 
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Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen;  

Dit voertuig hoeft niet te zijn voorzien van wielafscherming.  
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Verlichting plaatsingsvoorschrift 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.61 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.61 

Eisen  Wijze van keuren  

De richtingaanwijzers, stadslichten, parkeerlichten, achterlichten 
en de retroreflectoren aan de achterzijde, bedoeld in de artikelen 
5.7a.51 en 5.7a.57, moeten zijn aangebracht op een afstand van 
niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte 
van het voertuig.  

Visuele controle. In geval van twijfel wordt 
gemeten.  

 

Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde indien het 

aanbrengen van de richtingaanwijzers, achterlichten en 

retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig 

onverenigbaar is met het gebruik door opspattend zand en vuil 

van de banden. In dat geval mogen de richtingaanwijzers, 

achterlichten en retroreflectoren op een afstand van meer dan 

0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het 
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voertuig zijn aangebracht doch niet meer dan noodzakelijk en 

alleen in die gevallen dat het voertuig breder is dan 2,55 m.  

Daarnaast mogen, in tegenstelling tot het vermelde, niet 

verplichte retroreflectoren aan de achterzijde zijn aangebracht 

op een afstand van meer dan 0,50 m vanaf het punt van de 

grootste breedte van het voertuig.  

Wijze van keuren 

Visuele controle 

Toelichting 

In voorkomend geval zal de goedkeuring zal worden 

opgenomen;  

- De achterlichten, richtingaanwijzers en retroreflectoren 

aan achterzijde mogen op een afstand van meer dan 0,50 

m vanaf het punt van de grootste breedte van het 

voertuig zijn aangebracht  

- De niet-verplichte retroreflectoren aan achterzijde mogen 

op een afstand van meer dan 0,50 m vanaf het punt van 

de grootste breedte van het voertuig zijn aangebracht 
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Koppelinrichting bediening 
Versie januari 2022 

 

Voertuigcategorie  

MM 

 

Basis  

Regeling voertuigen artikel 5.7a.66 

 

Datum eerste toelating met ingang van:  

1 januari 2021 

 

Datum eerste toelating tot:  

 

Individuele toelatingseis 

5.7a.66 

 Eisen  Wijze van keuren  

1.  Indien een mobiele machine is voorzien van een inrichting 
voor het koppelen van een aanhangwagen of verwisselbaar 
uitrustingsstuk, moet deze inrichting deugdelijk zijn 
bevestigd en mag deze niet gescheurd, gebroken, 
vervormd, in ernstige mate door corrosie zijn aangetast, 
dan wel overmatig gesleten zijn, onverminderd het 
bepaalde in artikel 5.7a.68, tweede lid, aanhef en 
onderdeel h.  

Leden 1 tot en met 4: visuele controle.  

2.  De voor de overbrenging van de krachten noodzakelijke 
onderdelen van de in het eerste lid bedoelde inrichting 

mogen niet gescheurd, gebroken, vervormd, in ernstige 
mate door corrosie zijn aangetast, dan wel overmatig 
gesleten zijn.  

 

3.  De bedieningsorganen van de in het eerste lid moeten 
gemakkelijk bereikbaar zijn en gemakkelijk en zonder 
gevaar te bedienen zijn.  

 

4.  De achtertraverse met inbegrip van alle profielen die daar 
deel van uitmaken, moet deugdelijk zijn bevestigd en mag: 
geen breuken of scheuren vertonen, en 
niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van 
corrosie van het oppervlak.  
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Er wordt geacht te worden voldaan aan het gestelde in het 

derde lid indien de bedieningsorganen voor het koppelen van 

een aanhangwagen gemakkelijk bereikbaar zijn en gemakkelijk 

en zonder gevaar te bedienen zijn.   

Wijze van keuren 

Visuele controle 

Toelichting 

In de goedkeuring zal worden opgenomen; 

Het gestelde in artikel 5.7a.66 derde lid is alleen van 

toepassing op de bedieningsorganen t.b.v. de koppelinrichting 

voor aanhangwagens. 
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