
 

Verkeerswetgeving bedrijfsmaterieel op de openbare weg 

Samengevat: 

1. Bedrijfsmaterieel valt onder de categorie “voertuig voor traag vervoer”: 

15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen 

waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. [BS 

23.03.1968] 

Hoofdstuk I : Begripsomschrijving en toepassingssfeer 

(Toekomstige wetgeving : vanaf 29 oktober 2014) 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

§2. Definities: 

Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt, behoudens andersluidende bepalingen, 

verstaan onder : 

75. "voertuig voor traag vervoer" : 

1. elk motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oorsprong, een nominale 

maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/h kan bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg 

heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig 

zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer, 

2. elke aanhangwagen die uitsluitend door de in punt 1 bedoelde voertuigen wordt 

getrokken; 

2. Welk rijbewijs? 

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04.1998) 

Titel II. Indeling van de motorvoertuigen in categorieën voor de toepassing van de 

bepalingen betreffende het recht tot sturen 

Artikel 2 

§3. Motorvoertuigen die rijden op de openbare weg en die niet behoren tot één van de 

categorieën of subcategorieën gedefinieerd in de §§ 1 en 2, zoals het verrijdbare 

bedrijfsmaterieel, worden ingedeeld bij de categorie B of C of de subcategorie C1 

naargelang hun maximale toegelaten massa. 

Titel III. Het rijbewijs 



 

Hoofdstuk I. Toepassingsveld 

Artikel 4. Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te 

hebben : 

12° de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982 en de bestuurders die aan de voorwaarden 

van artikel 3 niet beantwoorden, van voertuigen van de categorie G en van voertuigen van 

traag vervoer omschreven in artikel 1, § 2, 75 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 

houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 

aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 

Wetteksten in detail 

Markeringen in het geel zijn van toepassing. 

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. 

(B.S. 30.04.1998) 

Titel II. Indeling van de motorvoertuigen in categorieën voor de toepassing van de 

bepalingen betreffende het recht tot sturen 

Artikel 2 

§1. Voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen, 

worden de 

motorvoertuigen ingedeeld in categorieën : 

1° Categorie A3 : bromfietsen. 

Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve als het gaat 

om een 

bromfiets met drie of vier wielen; 

2° Categorie A : motorfietsen met of zonder zijspan. 

Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een 

motorfiets 

met zijspan; 

3° Categorie B: 

• auto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en met ten hoogste acht 

zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze categorie kan een 

aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg; 



 

• samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de 

maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt en de maximale 

toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. 

De drie- en vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie; 

4° Categorie B+E: 

samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een 

aanhangwagen, 

waarvan het samenstel niet onder de categorie B valt; 

5° Categorie C: 

andere auto’s dan die van categorie D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3500 kg; aan 

de 

auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld waarvan de maximale toegelaten 

massa 

niet meer dan 750 kg bedraagt; 

6° Categorie C+E: 

samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen 

met 

een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg; 

7° Categorie D: 

auto’s bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet 

meegerekend; 

aan de auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale 

toegelaten 

massa van ten hoogste 750 kg. 

De voertuigen met vouwbalg omschreven in artikel 1, § 2, 9 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 

houdende 

algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en 

hun 

veiligheidstoebehoren moeten voldoen, behoren eveneens tot deze categorie; 

8° Categorie D+E: 

samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen 

met 



 

een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg. 

9° Categorie G 

Land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als 

landbouwmaterieel, 

landbouwmotor of maaimachine. 

§2. Binnen de categorieën C, C+E, D en D+E worden de volgende subcategorieën gecreëerd : 

1° Subcategorie C1 : 

andere auto’s dan die van categorie D, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg, doch 

ten 

hoogste 7.500 kg bedraagt; aan de auto’s van deze subcategorie kan een aanhangwagen worden 

gekoppeld met 

een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg; 

2° Subcategorie C1+E : 

samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie C1 en een 

aanhangwagen 

met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het 

aldus 

gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de 

aanhangwagen 

de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt; 

3° Subcategorie D1 : 

auto’s bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht doch niet meer dan zestien zitplaatsen, die 

van de 

bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze subcategorie kan een aanhangwagen worden 

gekoppeld 

met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg; 

4° Subcategorie D1+E : 

samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie D1 en een 

aanhangwagen 

met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg , mits de maximale toegelaten massa van het 

aldus 

gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de 

aanhangwagen 



 

de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt en de aanhangwagen niet wordt gebruikt 

om 

personen te vervoeren. 

§3. Motorvoertuigen die rijden op de openbare weg en die niet behoren tot één van de categorieën of 

subcategorieën gedefinieerd in de §§ 1 en 2, zoals het verrijdbare bedrijfsmaterieel, worden ingedeeld 

bij de 

categorie B of C of de subcategorie C1 naargelang hun maximale toegelaten massa. 

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. 

(B.S. 30.04.1998) 

Titel III. Het rijbewijs 

Hoofdstuk I. Toepassingsveld 

Artikel 3 

§1. Een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen : 

1° de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het 

wachtregister 

van een Belgische gemeente en die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige 

documenten : 

a) de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling; 

b) het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; 

c) de bijlage 7bis, de bijlage 8, de bijlage 8bis, de bijlage 9 of de bijlage 9bis bij het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van 

vreemdelingen; 

d) het attest van immatriculatie; 

2° de personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling 

gedurende een 

periode van ten minste zes maanden en die houder zijn van het geldige verblijfsdocument bedoeld in 

bijlage 33 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen; 



 

3° de personen die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten : 

a) de diplomatieke identiteitskaart; 

b) de consulaire identiteitskaart; 

c) de bijzondere identiteitskaart. 

4° de personen van Belgische nationaliteit die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische 

onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die ingeschreven zijn in de 

bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post en houder zijn van een geldige identiteitskaart, 

bedoeld in 

het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en 

identiteitskaarten. 

§2. De personen bedoeld in §1, 1° mogen slechts een motorvoertuig besturen op basis van een Belgisch 

rijbewijs 

of op basis van een Europees rijbewijs, geldig voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig 

behoort. 

De overige bestuurders van motorvoertuigen moeten houder zijn van een Belgisch, een Europees of een 

buitenlands rijbewijs, nationaal of internationaal, dat afgegeven is onder de voorwaarden die inzake 

internationaal 

wegverkeer van toepassing zijn en geldig is voor de categorie of subcategorie waartoe het voertuig 

behoort. Die 

bestuurders dienen een zodanig rijbewijs bij zich te hebben. 

De bestuurders, houder van een Europees rijbewijs of van een nationaal of internationaal buitenlands 

rijbewijs 

moeten de leeftijd bereikt hebben die vereist is overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 voor de 

afgifte van 

rijbewijzen. 

Artikel 4 

Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben : 

1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit of van het besluit van 10 juli 2006 

betreffende 

het rijbewijs voor voertuigen van categorie B het praktische examen afleggen of met het oog daarop een 

scholing 

volgen. 



 

Deze vrijstelling geldt eveneens wanneer zij zich naar het examencentrum begeven om het examen af te 

leggen 

en ervan terugkeren voor: 

a) de bestuurders die vervallenverklaard zijn van het recht tot sturen en die het praktische examen 

moeten 

afleggen voorgeschreven in artikel 38 van de wet; 

b) de houders van een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 5, § 2, 2°; 

2° de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat 

bestemd is voor 

het onderricht; 

3° de kandidaten die deelnemen aan het praktische examen bepaald in artikel 48, § 2, derde lid. Deze 

vrijstelling 

geldt tevens om zich naar het examencentrum te begeven teneinde er examen af te leggen en ervan 

terug te 

keren; 

4° de bestuurders van voertuigen van de categorie D of D+E en van de subcategorie D1 of D1+E, in dienst 

van 

de ondernemingen voor openbaar vervoer, die de opleiding volgen die door deze ondernemingen wordt 

verstrekt 

en waarvan het programma door de Minister wordt goedgekeurd; 

5° de kandidaten houders van een rijbewijs tenminste geldig voor de categorie B, die met het oog op het 

behalen 

van het rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, 

de 

opleiding volgen waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister en georganiseerd wordt door 

: 

a) «l’Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi»; 

b) de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 

c) het « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » ; 

d) het « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft; 

6° de leden van de lokale politie die kandidaat zijn voor een rijbewijs geldig voor de categorieën A3, A, C, 

C+E, D 



 

of D+E of voor de subcategorieën C1, C1+E, D1 of D1+E, gedurende de scholing in een politieschool, 

waarvan 

het programma is goedgekeurd door de Minister; 

7° de kandidaten die met het oog op het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorieën B, B+E, C, 

C+E en 

voor de subcategorieën C1 en C1+E of voor de categorieën B, B+E, D, D+E en voor de subcategorieën D1 

en 

D1+E in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs de opleiding «bestuurders van 

vrachtwagens» of 

«bestuurders van autobussen en autocars» volgen waarvan het programma door de Minister is 

goedgekeurd; 

8° de bestuurders die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch militair rijbewijs geldig 

voor het 

besturen van legervoertuigen die zij gemachtigd zijn te besturen krachtens dit document. Deze 

vrijstelling geldt 

eveneens tijdens de scholing en het examen met het oog op het behalen van dit rijbewijs; 

9° de leden van de federale politie die kandidaat zijn voor het rijbewijs voor de categorie A3, A, B, B+E, C, 

C+E, D 

of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E gedurende de opleiding die zij volgen in een school 

van 

de federale politie, waarvan het programma door de Minister goedgekeurd is; 

10° de bestuurders van bromfietsen ; deze vrijstelling geldt niet voor de bestuurders van bromfietsen 

klasse B die 

geboren zijn na 14 februari 1961 en die houder zijn van een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1; 

11° (opgeheven) 

12° de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982 en de bestuurders die aan de voorwaarden van artikel 

3 niet 

beantwoorden, van voertuigen van de categorie G en van voertuigen van traag vervoer omschreven in 

artikel 1, § 

2, 75 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen 

waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 

voldoen; 

13° [ ... ] opgeheven (art. 20, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007) 



 

14° de bestuurders van een motorvoertuig hen ter beschikking gesteld door het centrum bedoeld in 

artikel 45, 

waartoe zij zich hebben gewend voor het bepalen van hun geschiktheid voor het besturen van een 

motorvoertuig, 

alsmede om te vernemen welke aanpassingen aan hun eigen voertuig moeten worden aangebracht, 

gedurende 

de test op de openbare weg. 

15° de kandidaten die, met het oog op het behalen van het rijbewijs geldig voor de categorie C en C + E 

en voor 

de subcategorie C1 en C1 + E, de door het onderwijs voor sociale promotie georganiseerde opleiding « 

vrachtwagenchauffeur » volgen, waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister. 

16° de bestuurders van voertuigen van de categorie G die de opleiding « bestuurder van 

landbouwvoertuigen » 

waarvan het programma door de Minister werd goedgekeurd, in een landbouwschool of een 

landbouwopleidingscentrum volgen. 

17° de bestuurders die het praktisch examen bedoeld in de artikelen 38 tot en met 42 van het koninklijk 

besluit van 

4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van 

voertuigen van 

de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E afleggen of met het oog daarop 

scholing volgen; 

18° de bestuurders die houder zijn van een geldig voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid in de zin van het 

koninklijk 

besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders 

van 

voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. 

15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen 

waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

[BS 23.03.1968] 

Hoofdstuk I : Begripsomschrijving en toepassingssfeer 

Toekomstige wetgeving : vanaf 29 oktober 2014 !! 

Artikel 1. Begripsomschrijving 



 

§1. Classificatie volgens de internationale voertuigcategorieën : 

1. Categorie M : Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met 

tenminste vier wielen.. 

Categorie M1 : Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 

acht zitplaatsen, die van 

de bestuurder niet meegerekend. 

Voertuigen van categorie M1 worden onderverdeeld volgens type en code van het koetswerk op 

volgende wijze: 

AA - Sedan 

ISO norm 3833 - 1977, punt 3.1.1.1, met inbegrip van voertuigen met meer dan vier zijramen. 

AB - Voertuig met achterklep 

Sedan (AA) met een klep aan de achterzijde van het voertuig. 

AC - Stationwagen 

ISO norm 333 - 1977, punt 3.1.1.4. 

AD - Coupé 

ISO norm 3833 - 1977, punt 3.1.1.5. 

AE - Cabriolet 

ISO norm 3833 - 1977, punt 3.1.1.6. 

AF - Voertuig voor meerdere doeleinden 

Andere motorvoertuigen dan die genoemd onder AA tot en met AC bestemd voor het vervoer van 

personen en hun bagage of 

goederen, in één enkele ruimte. 

Evenwel, zal een voertuig van type AF niet beschouwd worden als van categorie M1, maar van categorie 

N en gecodificeerd als 

FA, indien het aan de twee volgende voorwaarden voldoet : 

1. Het aantal zitplaatsen met uitzondering van die voor de bestuurder bedraagt niet meer dan zes; 

Een "zitplaats" wordt als aanwezig beschouwd indien het voertuig is uitgerust met "toegankelijke" 

zitplaatsverankeringen; 

Onder "toegankelijke zitplaats-verankeringen" worden verstaan verankeringen die kunnen worden 

gebruikt. Om 



 

te voorkomen dat verankeringen "toegankelijk" zijn maakt de fabrikant het gebruik ervan fysiek 

onmogelijk, door 

bijvoorbeeld de afdekplaten vast te lassen of door soortgelijke vaste bevestigingsmiddelen aan te 

brengen die 

niet met behulp van gewoonlijk beschikbaar gereedschap kunnen worden verwijderd; 

2. P - (M + N x 68) > N x 68, waarin : 

P = de technische toelaatbare maximummassa in beladen toestand (in kg); 

M = massa in rijklare toestand (in kg); 

N = aantal zitplaatsen met uitzondering van die van de bestuurder. 

Categorie M2 : Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht 

zitplaatsen, die van de 

bestuurder niet meegerekend, en met een maximale massa van ten hoogste 5 ton. 

Categorie M3 : Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht 

zitplaatsen, die van de 

bestuurder niet meegerekend, en met een maximale massa van meer dan 5 ton. 

Afzonderlijke classificatie voor voertuigen van de categorieën M2 en M3 : 

Voertuigen van de categorieën M2 en M3 zijn onderverdeeld in klassen volgens volgende criteria: 

a) voor de voertuigen met een capaciteit van meer dan 22 passagiers, de bestuurder niet inbegrepen : 

Klasse I : voertuigen gebouwd met ruimte voor staande passagiers, zodat passagiers vaak kunnen in- en 

uitstappen; 

Klasse II : voertuigen voornamelijk gebouwd voor het vervoer van zittende passagiers en ontworpen 

voor het vervoer van 

staande passagiers in het gangpad en/of op een zone die overeenkomt met maximaal twee dubbele 

zitplaatsen; 

Klasse III : voertuigen uitsluitend gebouwd voor het vervoer van zittende passagiers; 

b) voor voertuigen met een capaciteit van maximaal 22 passagiers, de bestuurder niet meegerekend : 

Klasse A : voertuigen bestemd voor het vervoer van staande passagiers; een voertuig van deze klasse 

heeft zitplaatsen en 

moet zones voor staande passagiers hebben; 

Klasse B : voertuigen bestemd voor het vervoer van zittende passagiers; een voertuig van deze klasse 

heeft geen enkele 

voorziening voor staande passagiers. 



 

De voertuigen van de categorieën M2 en M3 worden onderverdeeld volgens type en code van het 

koetswerk op volgende wijze 

: 

a) Voertuigen van klasse I 

CA enkeldeks 

CB dubbeldeks 

CC geleed en enkeldeks 

CD geleed en dubbeldeks 

CE enkeldeks met lage vloer 

CF dubbeldeks met lage vloer 

CG geleed enkeldeks met lage vloer 

CH geleed dubbeldeks met lage vloer 

b) Voertuigen van klasse II 

CI enkeldeks 

CJ dubbeldeks 

CK geleed enkeldeks 

CL geleed dubbeldeks 

CM enkeldeks met lage vloer 

CN dubbeldeks met lage vloer 

CO geleed enkeldeks met lage vloer 

CP geleed dubbeldeks met lage vloer 

c) Voertuigen van klasse III 

CQ enkeldeks 

CR dubbeldeks 

CS geleed enkeldeks 

CT geleed dubbeldeks 

d) Voertuigen van klasse A 

CU enkeldeks 

CV enkeldeks met lage vloer 



 

e) Voertuigen van klasse B 

CW enkeldeks 

2. Categorie N: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met ten 

minste vier wielen. 

• Categorie N1: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een 

maximummassa van ten hoogste 

3,5 ton. 

• Categorie N2: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een 

maximummassa van meer dan 3,5 

ton, doch niet meer dan 12 ton. 

• Categorie N3: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een 

maximummassa van meer dan 12 

ton. 

De voertuigen van de categorie N worden onderverdeeld volgens type en code van het koetswerk op 

volgende wijze : 

BA Vrachtwagen 

BB Bestelwagen 

BC Opleggertrekkend voertuig 

BD Aanhangwagentrekkend voertuig (aanhangwagentrekker) 

Een als BB geclassificeerd voertuig met een technisch toelaatbare maximummassa van niet meer dan 

3500 kg wordt echter niet 

als een voertuig van de categorie N beschouwd indien : 

1. het meer dan zes zitplaatsen heeft, die van de bestuurder niet meegerekend, 

of 

2. het aan beide hierna genoemde voorwaarden voldoet : 

i) het aantal zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, bedraagt niet meer dan zes, en 

ii) P - (M + N x 68) <= N x 68, waarbij : 

P = technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (in kg); 

M = massa in rijklare toestand (in kg); 

N = aantal zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 



 

Een zitplaats wordt als aanwezig beschouwd indien het voertuig met "toegankelijke" 

zitplaatsverankeringen is uitgerust. 

Een voertuig dat als BA, BB geclassificeerd is met een technisch toelaatbare maximummassa van meer 

dan 3500 kg en dat 

voor BC of BD aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden voldoet, wordt echter niet als een 

voertuig van de 

categorie N beschouwd : 

1) het aantal zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, bedraagt meer dan acht, of 

2) P - (M + N x 68) <= N x 68 waarbij : 

P = technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (in kg); 

M = massa in rijklare toestand (in kg); 

N = aantal zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 

Een zitplaats wordt als aanwezig beschouwd indien het voertuig met "toegankelijke" 

zitplaatsverankeringen is uitgerust". 

3. Categorie O: aanhangwagens (met inbegrip van opleggers). 

• Categorie O1 : aanhangwagens met een maximale massa van ten hoogste 0,75 ton. 

• Categorie 02 : aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 0,75 ton, doch niet meer dan 

3,5 ton. 

• Categorie 03 : aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 10 

ton. 

• Categorie 04 : aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 10 ton. 

De voertuigen van de categorie O worden op de volgende manier gecodeerd : 

DA Oplegger 

DB Autonome aanhangwagen 

DC Middenasaanhangwagen. 

4. Terreinvoertuigen (symbool G) 

a) De voertuigen van categorie N1 met een maximale massa van ten hoogste 2 ton en de voertuigen van 

categorie M1 worden 

als terreinvoertuigen beschouwd, indien ze voorzien zijn van : 

• ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden 

aangedreven, met inbegrip 

van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, 



 

• ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een 

soortgelijk effect wordt 

bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30 % kan worden overwonnen, berekend voor 

een voertuig 

zonder aanhangwagen. 

Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen : 

• een oploophoek hebben van ten minste 25°, 

• een afloophoek hebben van ten minste 20°, 

• een hellingshoek hebben van ten minste 20°, 

• onder de vooras een vrije hoogte boven de grond hebben van ten minste 180 mm, 

• onder de achteras een vrije hoogte boven de grond hebben van ten minste 180 mm, 

• tussen de assen een vrije hoogte boven de grond hebben van ten minste 200 mm. 

b) De voertuigen van categorie N1 met een maximale massa van meer dan 2 ton of van de categorieën 

N2, M2 of M3 met een 

maximale massa van ten hoogste 12 ton worden als terreinvoertuigen beschouwd, indien ze ofwel 

voorzien zijn van wielen die 

ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de 

aandrijving op één van de assen 

kan worden ontkoppeld, ofwel aan de volgende drie eisen voldoen : 

• uitgerust zijn met ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig 

te worden 

aangedreven, ook wanneer de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, 

• uitgerust zijn met ten minste een differentieelblokkerings-mechanisme of met ten minste één 

mechanisme waarmee een 

soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, 

• een helling kunnen overwinnen van 25 %, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. 

c) De voertuigen van categorie M3 met een maximale massa van meer dan 12 ton en deze van categorie 

N3, worden als 

terreinvoertuigen beschouwd, indien ze ofwel zijn uitgerust met wielen die zijn ontworpen om gelijktijdig 

te worden aangedreven, 

ook wanneer de aandrijving op één as kan worden ontkoppeld, ofwel aan de volgende eisen voldoen : 

• minimaal de helft van het aantal wielen is aangedreven, 



 

• ze zijn uitgerust met ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één 

mechanisme waarmee een 

soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, 

• ze kunnen een helling overwinnen van 25 %, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. 

Ze voldoen aan ten minste vier van de volgende zes eisen : 

• een oploophoek hebben van ten minste 25°, 

• een afloophoek hebben van ten minste 25°, 

• een hellingshoek hebben van ten minste 25°, 

• onder de vooras een vrije hoogte boven de grond hebben van ten minste 250 mm, 

• onder de achteras een vrije hoogte boven de grond hebben van ten minste 250 mm, 

• tussen de assen een vrije hoogte boven de grond hebben van ten minste 300 mm. 

d) Het symbool "G" wordt gecombineerd met het symbool "M" of "N". Een voertuig van de categorie N1 

dat geschikt is voor 

gebruik op het terrein, wordt bijvoorbeeld met "N1G" aangeduid. 

5. Categorie T : landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen 

De voertuigen van de categorie T worden onderverdeeld volgens type en code van het koetswerk op 

volgende wijze : 

• categorie T1 : trekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet 

meer dan 40 km/h, met een 

minimumspoorbreedte van de zich het dichtst bij de bestuurder bevindende as van niet minder dan 1150 

mm, met een lege 

massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven de grond van ten hoogste 

1000 mm; 

• categorie T2 : trekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximum-snelheid van niet 

meer dan 40 km/h, met 

een minimumspoorbreedte van minder dan 1150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer 

dan 600 kg en met een 

vrije hoogte boven de grond van ten hoogste 600 mm. Wanneer echter de waarde van de hoogte van 

het zwaartepunt van de 

trekker (ten opzichte van de grond gemeten), gedeeld door het gemiddelde van de 

minimumspoorbreedten van elke as, meer 

dan 0,90 bedraagt, is de door de constructie bepaalde maximumsnelheid beperkt tot 30 km/h; 



 

• categorie T3 : trekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet 

meer dan 40 km/h, met een 

lege massa in rijklare toestand van ten hoogste 600 kg; 

• categorie T4 : trekkers voor speciale doeleinden op wielen met een door de constructie bepaalde 

maximumsnelheid van niet 

meer dan 40 km/h ». 

6. Categorie C : landbouw- en bosbouwtrekkers op rupsbanden : trekkers op rupsbanden die 

voortbewogen en gestuurd 

worden met de rupsbanden en waarvan de categorieën C1 tot en met C4 worden gedefinieerd naar 

analogie met de 

categorieën T1 tot en met T4. 

7. Categorie R : landbouw- en bosbouwaanhangwagens 

De voertuigen van de categorie R worden onderverdeeld volgens type en code van het koetswerk op 

volgende wijze : 

• categorie R1 : aanhangwagens waarvan het totaal van de technisch toelaatbare massa's per as ten 

hoogste 1500 kg bedraagt; 

• categorie R2 : aanhangwagens waarvan het totaal van de technisch toelaatbare massa's per as meer 

dan 1500 kg, doch niet 

meer dan 3500 kg bedraagt; 

• categorie R3 : aanhangwagens waarvan het totaal van de technisch toelaatbare massa's per as meer 

dan 3500 kg, doch niet 

meer dan 21000 kg bedraagt; 

• categorie R4 : aanhangwagens waarvan het totaal van de technisch toelaatbare massa's per as meer 

dan 21000 kg bedraagt. 

Elke categorie aanhangwagens wordt tevens aangeduid met de letter "a" of "b" naargelang de snelheid 

waarvoor de 

aanhangwagen is ontworpen : 

• "a" voor aanhangwagens die voor een snelheid van ten hoogste 40 km/h zijn ontworpen, 

• "b" voor aanhangwagens die voor een snelheid van meer dan 40 km/h zijn ontworpen. 

8. Categorie S : verwisselbare getrokken machines 

De voertuigen van de categorie S worden onderverdeeld volgens type en code van het koetswerk op 

volgende wijze : 



 

• categorie S1 : verwisselbare getrokken machines die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd 

en waarvan het totaal 

van de technisch toelaatbare massa's per as ten hoogste 3500 kg bedraagt; 

• categorie S2 : verwisselbare getrokken machines die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd 

en waarvan het totaal 

van de technisch toelaatbare massa's per as meer dan 3500 kg bedraagt. 

Elke categorie verwisselbare getrokken machines wordt tevens aangeduid met de letter a of b 

naargelang de snelheid waarvoor 

de machine is ontworpen: 

• "a" voor verwisselbare getrokken machines die voor een snelheid van ten hoogste 40 km/h zijn 

ontworpen, 

• "b" voor verwisselbare getrokken machines die voor een snelheid van meer dan 40 km/h zijn 

ontworpen. 

9. Voertuigen voor speciale doeleinden : 

SA Kampeerwagens 

SB Gepantserde voertuigen 

SC Ambulances 

SD Lijkwagens 

SE Caravans 

SF Mobiele kranen 

SG Overige voertuigen voor speciale doeleinden 

SH Voor rolstoelen toegankelijk voertuig ». 

§2. Definities: 

Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt, behoudens andersluidende bepalingen, verstaan 

onder : 

1. "Gemeenschap" : de Europese Gemeenschap; 

2. "Lidstaten" : de lidstaten van de Gemeenschap; 

3. "de Richtlijn" : richtlijn 2007/46/EG tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van 

motorvoertuigen en 

aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke 

voertuigen zijn bestemd; 

4. "bevoegde instantie" : de Minister bevoegd voor het wegverkeer of zijn afgevaardigde; 



 

5. "goedkeuringsinstantie" : de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal 

Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - 

Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, is 

de bevoegde instantie voor alle aspecten van zowel de typegoedkeuring van een voertuig, systeem, 

onderdeel of technische 

eenheid als de individuele goedkeuring van een voertuig; voor de vergunningsprocedure, de afgifte en 

eventuele intrekking van 

goedkeuringscertificaten; om te fungeren als contactpunt voor de goedkeuringsinstanties van andere 

lidstaten; en om ervoor te 

zorgen dat de fabrikant aan zijn verplichtingen inzake de overeenstemming van productie voldoet; 

6. "instantie bevoegd voor de beoordeling van de technische diensten" : de Federale Overheidsdienst 

Mobiliteit en 

Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Certificering en Inspectie, 

waarvan de kantoren 

gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, is de bevoegde instantie voor de 

beoordeling van de 

technische diensten. Sommige delen daarvan mogen worden overgedragen aan een 

accrediteringsorgaan, ondertekenaar van 

de wederzijdse erkenningsakkoorden tussen accrediterings-organen; 

7. "technische dienst" : elke organisatie of instantie die door de bevoegde instantie is aangewezen om 

namens de 

goedkeurings-instantie als testlaboratorium tests of als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie de 

initiële beoordeling en 

andere tests of inspecties te verrichten. De goedkeuringsinstantie mag deze functies ook zelf vervullen; 

8. "titularis" : de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven; 

9. "typegoedkeuring" : de procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een type voertuig, 

systeem, onderdeel of 

technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften 

voldoet; 

10. "nationale typegoedkeuring" : een in de Belgische wetgeving vastgestelde 

typegoedkeuringsprocedure waarvan de 

geldigheid tot het Belgische grondgebied is beperkt; 



 

11. "EG-typegoedkeuring" : de procedure waarbij een lidstaat certificeert dat een type voertuig, 

systeem, onderdeel of 

technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften van de 

richtlijn voldoet; 

12. "individuele goedkeuring" : de procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een 

bepaald, al dan niet uniek, 

voertuig aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet; 

13. "meerfasentypegoedkeuring" : de procedure waarbij een of meer lidstaten certificeren dat een 

incompleet of voltooid type 

voertuig, naargelang de staat van voltooiing, aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en 

technische voorschriften van 

de richtlijn voldoet; 

14. "stapsgewijze typegoedkeuring" : de voertuiggoedkeuringsprocedure die bestaat uit het stapsgewijs 

verzamelen van de 

hele reeks goedkeuringscertificaten voor de systemen, onderdelen en technische eenheden van het 

voertuig en die uiteindelijk 

resulteert in de goedkeuring van het volledige voertuig; 

15. "eenstapstypegoedkeuring" : de procedure voor de goedkeuring van een voertuig in zijn geheel in 

één handeling; 

16. "gemengde typegoedkeuring" : de stapsgewijze typegoedkeuringsprocedure waarbij in de laatste 

fase van de 

goedkeuring van het gehele voertuig een of meer systemen worden goedgekeurd zonder dat voor deze 

systemen een 

goedkeuringscertificaat moet worden afgegeven; 

17. "typegoedkeuringscertificaat" : het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel 

certificeert dat aan een type 

voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid goedkeuring is verleend; 

18. "individueel goedkeuringscertificaat" : het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel 

certificeert dat voor een 

bepaald voertuig goedkeuring is verleend; 

19. "certificaat van overeenstemming" : het document in bijlage 31 dat door de fabrikant wordt 

afgegeven om te certificeren 

dat een voertuig op het ogenblik van de productie aan alle regelgevingen voldeed; 



 

20. "keuringsbewijs" : document dat aan diegene die het voertuig aanbiedt, door het keuringsstation 

wordt afgeleverd en dat 

het resultaat van de keuring vermeldt; 

21. "de inverkeerstelling van een voertuig in België" : de handeling waarbij het voertuig in het verkeer 

wordt gebracht onder 

dekking van een Belgische kentekenplaat; 

22. "technische fiche" : document dat door de fabrikant of zijn gemachtigde voor de voertuigen van de 

categorieën N2, N3, 

O3 en O4 wordt afgeleverd en dat de specifieke technische gegevens van het voertuig vermeldt; 

23. "keuringsvignet" : klever die de geldigheidsduur van het keuringsbewijs voor bedrijfsvoertuigen 

vermeldt; 

24. "voertuigtype" : alle tot een categorie behorende voertuigen die ten minste op de in bijlage 24 

vermelde essentiële punten 

identiek zijn. Een voertuigtype kan varianten en uitvoeringen omvatten; 

25. "basisvoertuig" : elk voertuig dat in de eerste fase van een meerfasentypegoedkeuringsprocedure 

wordt gebruikt; 

26. "incompleet voertuig" : elk voertuig dat nog minstens één voltooiingsfase moet ondergaan om aan 

de toepasselijke 

technische voorschriften van dit besluit te voldoen; 

27. "voltooid voertuig" : elk voertuig dat na de meerfasentypegoedkeuringsprocedure te hebben 

doorlopen aan de 

toepasselijke technische voorschriften van dit besluit voldoet; 

28. "compleet voertuig" : elk voertuig dat niet hoeft te worden voltooid om aan de toepasselijke 

technische voorschriften van 

dit besluit te voldoen; 

29. "voertuig uit restantvoorraad" : elk voertuig dat deel uitmaakt van een voorraad en dat niet kan 

worden geregistreerd, 

verkocht of in het verkeer gebracht omdat nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden 

waarvoor het niet is 

goedgekeurd; 

30. "systeem" : een geheel van inrichtingen die gecombineerd zijn om in een voertuig een of meer 

specifieke functies te 

vervullen, en dat aan de voorschriften van de regelgevingen moet voldoen; 



 

31. "onderdeel" : een inrichting die aan de voorschriften van een regelgeving moet voldoen, en die 

bedoeld is om deel uit te 

maken van een voertuig en waarvoor onafhankelijk van een voertuig typegoedkeuring kan worden 

verleend indien de 

regelgeving daarin uitdrukkelijk voorziet; 

32. "technische eenheid" : een inrichting die aan de voorschriften van een regelgeving moet voldoen, en 

die bedoeld is om 

deel uit te maken van een voertuig en waarvoor afzonderlijk, maar alleen met betrekking tot een of 

meer specifieke 

voertuigtypes, typegoedkeuring kan worden verleend indien de regelgeving daarin uitdrukkelijk voorziet; 

33. "originele onderdelen of uitrustingsstukken" : onderdelen of uitrustingsstukken die worden 

geproduceerd volgens de 

specificaties en productienormen die de voertuigfabrikant heeft verstrekt voor de productie van 

onderdelen of uitrustingsstukken 

die bestemd zijn voor de montage van het betrokken motorvoertuig. Hieronder vallen ook onderdelen 

en uitrustingsstukken die 

in dezelfde productielijn als de betrokken onderdelen of uitrustingsstukken zijn geproduceerd. Tot het 

bewijs van het tegendeel 

wordt ervan uitgegaan dat onderdelen originele onderdelen zijn, indien de onderdelenfabrikant 

certificeert dat de onderdelen 

van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van het betrokken motorvoertuig zijn 

gebruikt en dat zij volgens 

de specificaties en productienormen van de fabrikant van het voertuig zijn vervaardigd; 

34. "fabrikant" : persoon of instantie die tegenover de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor 

alle aspecten van de 

goedkeurings- en vergunningsprocedure en die instaat voor de overeenstemming van de productie. Het 

is niet noodzakelijk dat 

deze persoon of instantie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de constructie van het voertuig, het 

systeem, het 

onderdeel of de technische eenheid dat/die aan de goedkeuringsprocedure wordt onderworpen; 

35. "vertegenwoordiger van de fabrikant" : elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke of 

rechtspersoon die door de 

fabrikant is aangewezen om hem bij de goedkeuringsinstantie te vertegenwoordigen en namens hem op 

te treden bij 



 

aangelegenheden die onder dit besluit vallen. Wanneer de term "fabrikant" wordt gebruikt, wordt 

daaronder de fabrikant of zijn 

vertegenwoordiger verstaan; 

36. "virtuele testmethode" : computer-simulatie, daaronder begrepen berekeningen die aantonen dat 

een voertuig, systeem, 

onderdeel of technische eenheid aan de technische voorschriften van een regelgeving voldoet. Voor 

testdoeleinden hoeft bij de 

virtuele methode geen gebruik te worden gemaakt van fysieke voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden; 

37. "informatiedossier" : het complete dossier met, naargelang het gewenste type goedkeuring, de 

informatie bedoeld in 

artikel 7, die door de aanvrager is verstrekt; 

38. "informatiepakket" : het informatiedossier met de testrapporten en alle andere documenten die de 

technische dienst of de 

goedkeuringsinstantie tijdens de uitoefening van haar functie aan het informatiedossier heeft 

toegevoegd; 

39. "inhoudsopgave bij het informatiepakket" : het document met de inhoudsopgave van het 

informatiepakket, waarvan alle 

bladzijden zijn genummerd of van andere tekens zijn voorzien. Dit document geeft een overzicht van de 

opeenvolgende 

stappen in het beheer van de typegoedkeuringsprocedure, met name de data van alle herzieningen en 

bijwerkingen; 

40. "voertuig" : elk motorvoertuig of zijn aanhangwagen, volgens de onderstaande definities; 

41. "motorvoertuig" : elk gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier 

wielen heeft, 

compleet, voltooid of incompleet is en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer 

dan 25 km/h kan bereiken, 

met uitzondering van motorvoertuigen van de categorie L bepaald in richtlijn 2002/24/EG en omgezet in 

het koninklijk besluit 

van 26 februari 2003 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende 

algemeen reglement op 

de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen; 

42. "hybride motorvoertuig" : een voertuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en 

twee verschillende 



 

energieopslagsystemen (aan boord) ten behoeve van de aandrijving van het voertuig; 

43. "hybride elektrisch voertuig" : een hybride voertuig dat ten behoeve van de mechanische 

aandrijving energie put uit 

beide van de volgende aan boord opgeslagen energiebronnen/krachtbronnen : 

een verbruiksbrandstof; 

een opslagvoorziening voor elektrische energie/kracht (bv. accu, condensator, vliegwiel/generator enz.); 

44. "personenwagen" : elk voertuig van de categorie M1 waarvan de passagiersruimte uitsluitend is 

ontworpen en gebouwd 

voor het vervoer van personen en dat, bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten 

hoogste acht plaatsen mag 

bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend; 

45. "voertuig voor speciale doeleinden" : een voertuig dat bedoeld is voor het verrichten van diensten 

waarvoor een 

bijzondere carrosserie-uitvoering en/of uitrusting vereist is. Deze categorie omvat ook de voor rolstoelen 

toegankelijke 

voertuigen; 

46. "voertuigen voor speciale doeleinden andere dan een kampeerwagen, gepantserd voertuig, 

ambulance, lijkwagen, 

voor rolstoelen toegankelijk voertuig" : voertuigen bedoeld voor het verrichten van diensten waarvoor 

een bijzondere 

koetswerkuitvoering en/of uitrusting is vereist. De code voor deze voertuigen is SG; 

47. "wagen voor dubbel gebruik" : elk voertuig van de categorie M1 ontworpen en gebouwd voor het 

vervoer van personen 

en zaken dat, bij het gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag 

bevatten, die van de 

bestuurder niet meegerekend; 

48. "minibus" : elk voertuig van de categorie M1 ontworpen en gebouwd voor het vervoer van 

personen, dat bij gebruik voor 

het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder 

niet meegerekend, en dat 

is voorzien van een koetswerk van hetzelfde type als dat van bestelwagens of autobussen; 

49. "autobus" of "autocar" : elk voertuig van de categorie M2 of M3 ontworpen en gebouwd voor het 

vervoer van zittende 



 

passagiers of zittende en staande passagiers; 

50. "gelede autobus of autocar" : elke autobus of autocar bestaande uit twee of meer stijve delen met 

een scharnierende 

verbinding. Een verbinding tussen de passagiersruimten van de onderscheiden delen biedt de passagiers 

vrije doorgang; de 

stijve delen zijn permanent verbonden, zodat zij slechts kunnen worden gescheiden door een ingreep 

met behulp van faciliteiten 

die normaliter alleen in een werkplaats aanwezig zijn; 

51. "dubbeldeksbus of - autocar" : elke autobus of autocar waarvan de passagiersruimten zich ten 

minste in één deel boven 

elkaar bevinden en waarvan de bovenruimte geen plaats biedt aan staande passagiers; 

52. "trolleybus" : elke met een elektrische motor uitgeruste autobus die de nodige 

voortbewegingsenergie via een 

bovenleiding opneemt. Het uitrusten van een trolleybus met een hulpmotor die toelaat de opname van 

elektrische energie te 

onderbreken zonder het voortbewegen van het voertuig daarbij te moeten onderbreken, wijzigt de aard 

van het voertuig niet; 

53. "met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer" : de vervoerdiensten voorzien bij 

artikel 2, tweede 

lid, 1° en 2°, van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen 

over de weg met 

autobussen en met autocars, en bij artikel 1 van de wet van 26 april 1962 betreffende het 

gemeenschappelijk vervoer van de 

leerlingen van de onderwijsinrichtingen; 

54. "bestelwagen" : een vrachtwagen met een in het koetswerk geïntegreerde cabine; 

55. "vrachtwagen" : elk motorvoertuig van de categorie N1, N2 of N3 dat uitsluitend of hoofdzakelijk is 

ontworpen en gebouwd 

voor het vervoer van goederen. 

Hij kan ook een aanhangwagen trekken; 

56. "trekker" : elk motorvoertuig van de categorie N1, N2 of N3 dat uitsluitend of hoofdzakelijk is 

ontworpen of gebouwd voor 

het trekken van opleggers of aanhangwagens; 



 

57. "aanhangwagentrekkend voertuig" ("aanhangwagentrekker") : elk trekkend voertuig dat uitsluitend 

of hoofdzakelijk is 

ontworpen en gebouwd voor het trekken van aanhangwagens anders dan opleggers. Een dergelijk 

voertuig kan zijn uitgerust 

met een laadplatform; 

58. "opleggertrekkend voertuig" ("opleggertrekker") : elk trekkend voertuig dat uitsluitend of 

hoofdzakelijk is ontworpen en 

gebouwd voor het trekken van opleggers; 

59. "landbouw- of bosbouwtrekker" : elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee 

assen en een door de 

constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor 

tractiedoeleinden is bestemd en in 

het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde 

verwisselbare 

uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van 

aanhangwagens voor de landof 

bosbouw. Hij kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en/of 

kan met zitplaatsen 

voor meerijders worden uitgerust; 

60. "aanhangwagen voor de land- of bosbouw" : elk voertuig dat is bestemd voor het vervoeren van 

ladingen en is 

ontworpen om door een landbouw- of bosbouwtrekker te worden getrokken. Aanhangwagens waarvan 

een gedeelte van de 

lading door het trekkende voertuig wordt gedragen, vallen onder deze categorie. Elk voertuig dat aan 

een trekker is gekoppeld 

en van een vast gemonteerd werktuig is voorzien, wordt gelijkgesteld met een aanhangwagen voor de 

land- of bosbouw indien 

de verhouding tussen de totale technisch toelaatbare massa en de lege massa van dit voertuig ten 

minste 3,0 bedraagt en het 

voertuig niet is ontworpen om materiaal te bewerken; 

61. "verwisselbare getrokken landbouw- of bosbouwmachine" : elke in de landbouw of bosbouw 

gebruikte inrichting die is 

ontworpen om door een trekker te worden getrokken en die de trekker een andere of extra functie 

geeft. Zij kan bovendien een 



 

laadplatform omvatten dat is ontworpen en gebouwd om de voor de uitvoering van de werkzaamheden 

noodzakelijke gereedschappen 

en hulpstukken te dragen en om het tijdens het werk geproduceerde of benodigde materiaal tijdelijk op 

te slaan. Elk 

landbouw- of bosbouwvoertuig dat bestemd is om door een trekker te worden getrokken en van een 

vast gemonteerd werktuig 

is voorzien of voor de bewerking van materiaal is ontworpen, wordt gelijkgesteld met een verwisselbare 

getrokken machine, 

indien de verhouding tussen de totale technisch toelaatbare massa en de lege massa van dit voertuig 

kleiner is dan 3,0; 

62. "landbouwmotor" : elk landbouw-motorvoertuig voor verschillend gebruik dat slechts één as bezit 

en door middel van 

armen wordt bestuurd door een bestuurder die normaal te voet is; sommige landbouwmotors kunnen 

worden uitgerust met een 

aanhangwagen of een getrokken landbouwwerktuig voorzien van een zitplaats; 

63. "niet voor de weg bestemde mobiele machine" : elk mobiel werktuig, vervoerbare industriële 

uitrusting of voertuig met of 

zonder koetswerk, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer over de weg, waarin een inwendige 

verbrandingsmotor is 

gemonteerd, met uitzondering van de motorvoertuigen van de categorieën L en T; 

64. "voertuigen speciaal ontworpen voor het vervoer van goederen bij een geregelde temperatuur" : 

voertuigen van de 

categorieën N en O uitgerust met "geïsoleerde", "niet-mechanisch gekoelde", "mechanisch gekoelde", 

"cryogeen gekoelde" of 

"verwarmde" vervoermiddelen; 

65. "speciale vervoermiddelen voor het internationale vervoer van aan bederf onderhevige 

levensmiddelen (ATP)" : 

"geïsoleerde", "niet-mechanisch gekoelde", "mechanisch gekoelde" of verwarmde vervoermiddelen die 

aan de bepalingen en 

normen van de Overeenkomst van Genève van 1 september 1970 voldoen. Deze overeenkomst is 

omgezet door de wet van 11 

juli 1979. Deze vervoermiddelen behoren tot de categorieën N en O; 

66. "voertuigen en containers op voertuigen speciaal ontworpen voor het vervoer van dieren" : 

vervoermiddelen 



 

ontworpen, gebouwd, onderhouden en gebruikt om ervoor te zorgen dat de dieren geen letsel oplopen 

of onnodig lijden en om 

hun veiligheid te waarborgen. Deze vervoermiddelen moeten aan de technische voorschriften van 

Verordening (EG) nr. 1/2005 

voldoen; 

67. "voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)" : voertuigen 

van de categorieën 

N en O die onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese overeenkomst van 30 september 1957 

betreffende het 

internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). 

Indien de voertuigen ADR-containers vervoeren, moeten de voertuigen zelf ADR-gecertificeerd zijn; 

68. "ambulance" : elk motorvoertuig van de categorie M dat bestemd is voor het vervoer van zieken of 

gewonden en hiertoe 

een speciale uitrusting heeft. 

Voertuigen van de categorie M voor dringende medische hulpverlening speciaal uitgerust om een 

medische ploeg en hun 

materiaal op de plaats van een ongeval te brengen, worden eveneens als ambulance beschouwd; 

69. "kampeerwagen" : elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie 

woonaccommodatie 

omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat : 

• zitplaatsen en tafel, 

• slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, 

• kookgelegenheid en 

• opbergfaciliteiten. 

Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk 

kan worden verwijderd; 

70. "caravan" : elk voertuig van de categorie O volgens de ISO-norm 3833 : 1977, punt nr. 3.2.1.3; 

71. "lijkwagen" : elk motorvoertuig van de categorie M dat bestemd is voor het vervoer van overledenen 

en hiertoe een 

speciale uitrusting heeft; 

72. "gepantserd voertuig" : elk voertuig bestemd voor de bescherming van te vervoeren passagiers 

en/of goederen dat aan 



 

de voorschriften inzake kogelwerende bepantsering voldoet; 

73. "kraanwagen" : elk motorvoertuig van de categorie N gebouwd als of definitief omgebouwd tot 

kraan en uitsluitend als 

dusdanig aangewend. Onder definitief omgebouwd, verstaat men het plaatsen, op een chassiscabine, 

van een kraan met 

dergelijke afmetingen, dat er geen laadplatform meer beschikbaar is; 

74. "mobiele kranen" : voertuigen voor speciale doeleinden van de categorie N3 die niet zijn uitgerust 

voor het vervoer van 

goederen, maar zijn voorzien van een kraan waarvan het hefmoment ten minste 400 kNm bedraagt; 

75. "voertuig voor traag vervoer" : 

1. elk motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten 

hoogste 40 km/h kan 

bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, 

ontneemt aan dergelijk 

voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer, 

2. elke aanhangwagen die uitsluitend door de in punt 1 bedoelde voertuigen wordt getrokken; 

76. "voertuig van speciale constructie" : elk voertuig dat tot categorie N, O, T, C, R, S behoort en wegens 

zijn constructie of 

definitieve verbouwing voornamelijk bestemd is om als werktuig te worden gebruikt, met een 

laadvermogen dat bijna nul 

bedraagt t.o.v. zijn tarragewicht. Hiertoe behoren de landbouwvoertuigen en industriële voertuigen. Er 

zijn twee 

snelheidscategorieën : 

• een categorie beneden 30 km/h nominaal; 

• een categorie boven 30 km/h nominaal. 

Voor wat de inschrijving van de voertuigen betreft, dekt het begrip "voertuig van speciale constructie" 

inzonderheid : het 

zelfrijdend bedrijfsmaterieel, het zelfrijdend landbouwmaterieel, de maaimachines en de 

werktuigaanhangwagens; 

77. "takelwagen" : elk motorvoertuig van de categorie N dat bij normaal gebruik bestemd is voor het 

ontruimen van de 

openbare weg door het wegvoeren of het takelen van bij een ongeval beschadigde of defecte 

voertuigen. 



 

Een voertuig dat enkel bij gelegenheid met dit doel wordt aangewend, kan niet als takelwagen worden 

beschouwd. 

Nochtans mag een laadplatform aanwezig zijn op voorwaarde dat het voertuig ten minste met een vaste 

windas en twee al dan 

niet vaste laadbruggen is uitgerust; 

78. "afneembaar koetswerk" : elk vervoermiddel dat gemakkelijk op een voertuig voor vervoer kan 

worden gemonteerd en 

gedemonteerd en daadwerkelijk dienst doet als koetswerk; 

79. "aanhangwagen" : een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om 

door een motorvoertuig 

te worden getrokken; 

80. "kampeeraanhangwagen" : elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van 

personen en waarvan 

de binneninrichting blijvend aan het koetswerk is bevestigd; 

81. "bootaanhangwagen" : elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het vervoer van één 

of meerdere boten; 

82. "aanhangwagen voor zweefvliegtuig" : elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het 

vervoer van één of 

meerdere zweefvliegtuigen; 

83. "werfaanhangwagen" : elke aanhangwagen uitsluitend ingericht voor het personeel en voor het 

opbergen van materieel of 

voor één van beide, die zich bestendig op een werf bevindt en slechts uitzonderlijk op de openbare weg 

komt om van de ene 

werf naar de andere te worden gereden; 

84. "éénassige aanhangwagen" : elke aanhangwagen, met uitsluiting van opleggers die : 

1° slechts één as bezit; 

2° slechts twee assen heeft, de ene in het verlengde van de andere (schommelassen); 

3° slechts twee assen bezit, waarvan de ene ten hoogste 1 m van de andere is gelegen; 

4° slechts één groep assen bezit, waarvan alle bevestigingselementen aan het chassis op één horizontale 

as loodrecht op de 

lengteas van het voertuig zijn gelegen of elke andere groep assen die als gelijkaardig kan worden 

beschouwd; 



 

85. "autonome aanhangwagen" : elk getrokken voertuig met ten minste twee assen, waarvan er ten 

minste één een 

gestuurde as is, dat is uitgerust met een (ten opzichte van de aanhangwagen) verticaal beweegbare 

koppelinrichting en geen 

significante belasting overbrengt op het trekkende voertuig (minder dan 100 daN). 

Wanneer een oplegger aan een dolly wordt gekoppeld, wordt hij als een autonome aanhangwagen 

beschouwd; 

86. "middenasaanhangwagen" : elke aanhangwagen met een stijve dissel waarvan de as(sen) zich dicht 

bij het zwaartepunt 

van het voertuig (indien gelijkmatig belast) bevindt (bevinden), zodat slechts een geringe statische 

verticale belasting van ten 

hoogste 10 % van de met de maximummassa van de aanhangwagen overeenkomende belasting of van 

1000 decanewton (de 

lichtste belasting is van toepassing) wordt overgebracht op het trekkende voertuig; 

87. "oplegger" : elk getrokken voertuig dat ontworpen is om aan een opleggertrekkend voertuig of aan 

een dolly te worden 

gekoppeld en dat op het trekkende voertuig of de dolly een aanzienlijke statische verticale belasting 

overbrengt; 

88. "sleep" : elke groep voertuigen die aan elkaar zijn gekoppeld om door één en dezelfde kracht te 

worden voortbewogen. 

Wanneer een sleep uit een trekkend voertuig en een oplegger bestaat, wordt hij geleed voertuig 

genoemd; 

89. "bedrijfsvoertuig" : alle voertuigen die tot de categorieën N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 en O4 

behoren; 

90. "chassis" : geheel uit metaal of een ander materiaal dat een raam omvat bestaande uit langsliggers, 

dwarsliggers en 

mechanische elementen om het koetswerk te dragen; 

91. "zelfdragende voertuigen" : koetswerk dat aan een als chassis dienend platform is gelast of vast en 

bestendig is 

bevestigd; 

92. "passagiersruimte" : het oorspronkelijk of door de constructie voor het vervoer en/of het verblijf van 

de bestuurder en de 

passagiers ingerichte deel van het voertuig; 



 

93. "reminrichting" : het geheel van de organen die als functie hebben de snelheid van een in beweging 

zijnd voertuig 

geleidelijk te verminderen of tot nul te brengen of een stilstaand voertuig in stilstand te houden; de 

inrichting bestaat uit het 

bedieningsorgaan, de overbrenging en de rem zelf. 

Het bedieningsorgaan is het orgaan dat rechtstreeks door de bestuurder wordt bediend om aan de 

overbrenging de energie te 

bezorgen die vereist is om te remmen of ze te beheersen. Die energie kan hetzij de spierkracht van de 

bestuurder, hetzij een 

andere door de bestuurder beheerste krachtbron, hetzij, eventueel, de kinetische energie van een 

aanhangwagen, hetzij een 

combinatie van deze verschillende soorten energie zijn. 

De overbrenging is het geheel van de organen dat begrepen is tussen het bedieningsorgaan en de rem 

en ze op rationele wijze 

verbindt. De overbrenging kan mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, elektrisch of gemengd zijn. 

Wanneer de remming 

geschiedt door middel van een krachtbron die onafhankelijk is van de bestuurder maar door deze laatste 

wordt beheerst, maakt 

de energiereserve ook deel uit van de overbrenging. 

De rem is het orgaan waar de krachten zich ontwikkelen die zich tegen de beweging van het voertuig 

verzetten; 

94. "luchtvering" : elk veringssysteem waarbij ten minste 75 % van het veringseffect door de luchtveer 

wordt veroorzaakt; 

95. "veringssysteem dat als gelijkwaardig aan luchtvering wordt erkend" : een veringssysteem voor de 

as of groep assen 

dat aan de bepalingen van bijlage 14 voldoet; 

96. "stouwvoorziening" : element dat specifiek is ontworpen en vervaardigd om een lading vast te 

maken, op haar plaats te 

houden of te stouwen, inclusief de structurele elementen van het voertuig; 

97. "verankeringspunt" : deel van de structuur, de apparatuur of het toebehoren van een voertuig of 

een lading waaraan de 

stouwvoorziening wordt vastgemaakt; 

98. "vrije hoogte boven de grond tussen de assen" : de kleinste afstand tussen het steunvlak en het 

laagste vaste punt van 



 

het voertuig. Meerassige wielstellen worden als één enkele as beschouwd; 

99. "vrije hoogte boven de grond onder een as" : de afstand tussen het hoogste punt van een cirkelboog 

die loopt door het 

midden van het draagvlak van de wielen van een as (bij uitvoeringen met dubbele banden de 

binnenwielen) en het laagste 

vaste punt van het voertuig tussen de wielen. 

Geen enkel stijf voertuigdeel mag zich in het gearceerde segment op de tekening bevinden. De vrije 

hoogte boven de grond 

voor verschillende assen kan, overeenkomstig de hoogte van die assen, bijvoorbeeld worden 

aangegeven met 280/250/250. 

100. "codes voor een EG-kentekenbewijs (e-DIV)" : de codes gebruikt op de kentekenbewijzen zoals 

vermeld in richtlijn 

1999/37/EG; 

101. "technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (M)" : de door de fabrikant 

opgegeven, op de constructie 

en de prestaties gebaseerde maximummassa van het voertuig. Ze wordt bepaald op basis van de 

weerstand van het chassis en 

de andere organen van het voertuig. 

Ze wordt gebruikt om de voertuigcategorie te bepalen conform § 1, behalve bij opleggers en 

middenasaanhangwagens, waar de 

te gebruiken massa overeenkomt met de belasting op de assen wanneer het voertuig tot zijn technisch 

toelaatbare 

maximummassa in beladen toestand is geladen. 

Code : e-DIV : F.1; geregistreerd : F.2 

Ze wordt ook "maximaal toegelaten massa" genoemd en komt overeen met de technisch toelaatbare 

massa, eventueel beperkt 

ingevolge de bepalingen van artikel 32 van dit besluit"; 

102. "technisch toelaatbare getrokken maximummassa (TM)" : de door de fabrikant opgegeven 

getrokken maximummassa; 

Code : e-DIV : O.1 (geremde aanhangwagen) 

O.2 (ongeremde aanhangwagen) 

103. "getrokken massa" : hetzij de massa van een aan het motorvoertuig gekoppelde autonome 

aanhangwagen of oplegger 



 

met dolly, hetzij de massa die overeenkomt met de belasting op de assen van een aan het motorvoertuig 

gekoppelde oplegger 

of middenasaanhangwagen; 

104. "technisch toelaatbare maximummassa op het koppelpunt van een motorvoertuig" : de massa die 

overeenkomt met 

de door de fabrikant opgegeven, op de constructie van het motorvoertuig en/of de koppelinrichting 

gebaseerde maximaal 

toelaatbare verticale statische belasting op het koppelpunt. Per definitie omvat deze massa niet de 

massa van de 

koppelinrichting bij trekkende voertuigen in rijklare toestand, maar wel bij andere voertuigen; 

105. "technisch toelaatbare maximummassa op het koppelpunt van een oplegger of 

middenasaanhangwagen" : de 

massa die overeenkomt met de door de fabrikant van de aanhangwagen opgegeven maximaal 

toelaatbare verticale statische 

belasting die door de aanhangwagen op het koppelpunt van het trekkend voertuig wordt overgebracht; 

106. "technisch toelaatbare maximummassa van de as (m)" : de massa die overeenkomt met de door 

de fabrikant van de 

aanhangwagen opgegeven maximaal toelaatbare verticale statische belasting die door de as op de grond 

wordt overgebracht 

Code : e-DIV : N.i voor de as i 

107. "technisch toelaatbare maximummassa van een groep assen (μ)" : de massa die overeenkomt met 

de door de 

fabrikant van de aanhangwagen opgegeven en op de constructie van het motorvoertuig gebaseerde 

maximaal toelaatbare 

verticale statische belasting die door de groep assen op de grond wordt overgebracht; 

108. "ashefinrichting" : een op een voertuig vast aangebrachte inrichting om de belasting op de as(sen) 

naargelang de 

beladingstoestand van het voertuig te verlagen of te verhogen : 

• door de wielen van de grond op te trekken dan wel de wielen op de grond neer te laten, of 

• zonder de wielen van de grond op te trekken (bijvoorbeeld in het geval van luchtvering of andere 

systemen), 

teneinde de slijtage van de banden te verminderen wanneer het voertuig niet volledig beladen is, en/of 

het wegrijden van 



 

motorvoertuigen of voertuigcombinaties op een gladde bodem te vergemakkelijken door de belasting op 

de aangedreven as te 

vergroten; 

109. "hefbare as" : een as die door de ashefinrichting kan worden opgetrokken/ neergelaten; 

110. "belastbare as" : een as waarvan de belasting met behulp van de ashefinrichting kan worden 

gevarieerd zonder dat de as 

wordt opgetrokken; 

111. "technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van de combinatie (MC)" : de door de 

fabrikant 

opgegeven, op de constructie van het motorvoertuig gebaseerde maximumwaarde van het totaal van de 

massa's van 

motorvoertuig en aanhangwagen in beladen toestand; 

Code : e-DIV : geregistreerd : F.3 

112. "massa van het voertuig in rijklare toestand" : de massa van het lege voertuig met koetswerk, en 

met de 

koppelinrichting in het geval van een trekkend voertuig, in rijklare toestand, of de massa van het chassis 

met cabine indien de 

fabrikant niet het koetswerk en/of de koppelinrichting levert (met koelvloeistof, smeermiddelen, 90 % 

brandstof, 100 % andere 

vloeistoffen met uitzondering van afvalwater, gereedschap, reservewiel en bestuurder (75 kg), en, voor 

autobussen en autocars, 

de massa van de bijrijder (75 kg), als er een bijrijderszitplaats in het voertuig is); 

Code : e-DIV : G (trekkend voertuig van een andere categorie dan M1) 

113. "lege massa van het voertuig", ook "tarragewicht" genoemd : de massa van het voertuig in rijklare 

toestand maar 

zonder bestuurder. 

Bij kampeerwagens moet de lege massa (tarragewicht) bovendien ook rekening houden met de massa 

die overeenkomt met de 

massa van de inhoud van de tot 90% gevulde drinkwater- en gasreservoirs. 

De controle van de massa's en de belastingen per as van motorvoertuigen van de categorie M1 en van 

kampeerwagens 

(categorie M) wordt uitgevoerd conform bijlage II, aanhangsel bij richtlijn 95/48/EG van de Commissie 

van 20 september 1995 



 

houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn 92/21/EEG van de Raad betreffende 

massa's en afmetingen 

van motorvoertuigen van categorie M1. 

114. "laadvermogen" : het verschil tussen de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand 

en de massa in 

rijklare toestand, voor zover dat de maximummassa op de grond onder elk van de assen niet hoger is dan 

de door de fabrikant 

voorziene waarde en dat de door de fabrikant voorziene minimummassa op de grond onder de vooras 

wordt bereikt. 

Het maximumlaadvermogen kan om technische (berekening van de massaverdeling, te hoog 

zwaartepunt) en fysieke 

(ladingzekering) redenen worden beperkt. 

115. "massa van de additionele belasting bij voertuigen van de categorie M1" : het verschil tussen de 

technisch 

toelaatbare massa in beladen toestand en de massa in rijklare toestand verhoogd met de massa van 75 

kg vermenigvuldigd 

met het aantal passagierszitplaatsen (inclusief klapstoeltjes). 

De massa van de additionele belasting kan de massa van de optionele uitrusting omvatten bijvoorbeeld 

open dak, 

airconditioning, koppelinrichting; 

Code : e-DIV : S.1 (het aantal zitplaatsen, die van de bestuurder meegerekend) 

S.2 (desgevallend, het aantal staanplaatsen). 

116. "datum van eerste inverkeerstelling" : het ogenblik waarop het voertuig in nieuwe staat voor de 

eerste maal wordt 

gebruikt; 

117. "datum van eerste inverkeerstelling in België" : het ogenblik waarop het voertuig voor de eerste 

maal in België wordt 

gebruikt, hetzij als voertuig in nieuwe staat, hetzij als ingevoerd voertuig in gebruikte staat; 

118. "datum van opnieuw in het verkeer stellen in België" : het ogenblik waarop het voertuig opnieuw 

in het verkeer wordt 

gesteld in België na verandering van titularis of op het ogenblik waarop het voertuig, dat in België slechts 

tijdelijk was 

ingeschreven, opnieuw in het verkeer wordt gesteld onder een Belgische nummerplaat. 



 

§3. Verhouding tussen de internationale en de nationale voertuigcategorieën: 

1. categorie M1 omvat de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen; 

2. categorie M2 omvat de autobussen en autocars met een maximale massa kleiner of gelijk aan 5.000 

kg; 

3. categorie M3 omvat de autobussen en autocars met een maximale massa boven 5.000 kg; 

4. categorie N 1 omvat de auto's voor dubbel gebruik ingericht voor het vervoer van goederen, de 

trekkers en de lichte 

vrachtauto's met een maximale massa kleiner of gelijk aan 3.500 kg; 

5. categorie N2 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 3.500 kg maar 

kleiner of gelijk aan 12.000 

kg; 

6. categorie N3 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 12.000 kg; 

7. categorie 01 omvat de aanhangwagens met een maximale massa beneden of gelijk aan 750 kg; 

8. categorie 02 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 750 kg maar 

kleiner of gelijk aan 3.500 

kg; 

9. categorie 03 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 3.500 kg maar 

kleiner of gelijk aan 

10.000 kg; 

10. categorie 04 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 10.000 kg. 

 


