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11 voor het Verenigd Koninkrijk;

12 voor Oostenrijk;

13 voor Luxemburg;

17 voor Finland;

18 voor Denemarken;

20 voor Polen;

21 voor Portugal;

23 voor Griekenland;

24 voor Ierland.

26 voor Slovenië;

27 voor Slowakije;

29 voor Estland;

32 voor Letland;

36 voor Litouwen;

49 voor Cyprus;

50 voor Malta.

Deel 2: Het nummer van de basisrichtlijn of -verordening.

Deel 3: Het nummer van de laatste wijzigingsrichtlijn of de laatste wijzigings-

verordening die op de EG-typegoedkeuring van toepassing is.

– Bij EG-typegoedkeuringen van gehele voertuigen is dit de laatste richtlijn 

of verordening waarbij een of meer artikelen van Richtlijn …/.../EG∗ zijn 

gewijzigd.

  

∗ PB: nr. van deze richtlijn invullen.
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– Bij EG-typegoedkeuringen van gehele voertuigen overeenkomstig de in 

artikel 22 beschreven procedure is dit de laatste richtlijn of verordening 

waarbij een of meer artikelen van Richtlijn …/.../EG∗ zijn gewijzigd, 

behalve dat de eerste twee cijfers worden vervangen door de 

hoofdletters KS.

– Dit is de laatste richtlijn of de laatste verordening waarin de bepalingen 

zijn opgenomen waaraan het systeem, het onderdeel of de technische 

eenheid voldoet.

– Indien in een richtlijn of verordening verschillende data voor de tenuit-

voerlegging voorkomen met verwijzing naar verschillende technische 

normen, wordt een letter uit het alfabet toegevoegd om aan te geven 

overeenkomstig welke norm de goedkeuring werd verleend.

Deel 4: Een uit vier cijfers bestaand volgnummer (zo nodig met nullen beginnend) 

voor EG-typegoedkeuringen van gehele voertuigen of een uit vier of vijf cijfers 

bestaand volgnummer voor EG-typegoedkeuringen krachtens een bijzondere 

richtlijn of bijzondere verordening, om het basisgoedkeuringsnummer te 

vormen. Het volgnummer van elke basisrichtlijn of basisverordening begint 

bij 0001.

Deel 5: Een uit twee cijfers bestaand volgnummer (eventueel met een nul als eerste 

cijfer) om de uitbreiding aan te geven. De volgnummers beginnen voor elk 

basisgoedkeuringsnummer bij 00.

2. Bij de EG-typegoedkeuring van een geheel voertuig wordt deel 2 weggelaten.

Bij een nationale typegoedkeuring van in kleine series gebouwde voertuigen overeen-

komstig artikel 23 wordt deel 2 vervangen door de hoofdletters NKS.

  

∗ PB: nr. van deze richtlijn invullen.
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3. Alleen op de verplichte plaat (platen) van het voertuig wordt deel 5 weggelaten.

4. Voorbeeld van de derde goedkeuring van een systeem (vooralsnog zonder uitbreidingen), 

verleend door Frankrijk overeenkomstig de richtlijn betreffende reminrichtingen:

e2*71/320*98/12*0003*00

of

e2*88/77*91/542A*0003*00 in het geval van een richtlijn met twee uitvoeringsfasen 

(A en B).

5. Voorbeeld van de tweede uitbreiding van de vierde typegoedkeuring van een voertuig, 

verleend door het Verenigd Koninkrijk:

e11*98/14*0004*02

waarbij Richtlijn 98/14/EG de laatste richtlijn tot wijziging van de artikelen van 

Richtlijn 70/156/EEG is.

6. Voorbeeld van een EG-typegoedkeuring voor een geheel voertuig, die door Luxemburg 

overeenkomstig artikel 22 aan een in kleine series gebouwd voertuig is verleend:

e13*KS[…/…]*0001*00

7. Voorbeeld van een nationale typegoedkeuring die door Nederland overeenkomstig 

artikel 23 aan een in kleine series gebouwd voertuig is verleend:

e4*NKS*0001*00
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8. Voorbeeld van het EG-typegoedkeuringsnummer dat op de verplichte plaat (platen) van 

het voertuig wordt gestempeld:

e11*98/14*0004

9. Bijlage VII is niet van toepassing op de in bijlage IV van deze richtlijn genoemde 

VN/ECE-reglementen. Overeenkomstig VN/ECE-reglementen verleende typegoed-

keuringen blijven gebruikmaken van de in die reglementen beschreven nummering.
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Aanhangsel

EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen en technische eenheden

1. Het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen en technische eenheden bestaat uit:

1.1. een rechthoek met daarin de kleine letter "e", gevolgd door de kenletter(s) of het kengetal 

van de lidstaat die de EG-typegoedkeuring aan het onderdeel of de technische eenheid 

heeft verleend:

1 voor Duitsland 18 voor Denemarken

2 voor Frankrijk 20 voor Polen

3 voor Italië 21 voor Portugal

4 voor Nederland 23 voor Griekenland

5 voor Zweden 24 voor Ierland

6 voor België 26 voor Slovenië

7 voor Hongarije 27 voor Slowakije

8 voor Tsjechië 29 voor Estland

9 voor Spanje 32 voor Letland

11 voor het Verenigd 

Koninkrijk

36 voor Litouwen

12 voor Oostenrijk 49 voor Cyprus

13 voor Luxemburg 50 voor Malta

17 voor Finland

1.2. In de nabijheid van de rechthoek het "basisgoedkeuringsnummer" uit deel 4 van het type-

goedkeuringsnummer, voorafgegaan door de twee cijfers van het volgnummer dat aan de 

recentste belangrijke technische wijziging van de relevante afzonderlijke richtlijn of 

verordening is toegekend.
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1.3. Een extra symbool of extra symbolen boven de rechthoek om bepaalde kenmerken te 

identificeren. Deze nadere informatie wordt in de relevante afzonderlijke richtlijnen of 

verordeningen gespecificeerd.

2. Het typegoedkeuringsmerk van het onderdeel of de technische eenheid wordt op dat onder-

deel of die technische eenheid op zodanige wijze aangebracht dat het onuitwisbaar en 

duidelijk leesbaar is.

3. In het addendum wordt een voorbeeld gegeven van een typegoedkeuringsmerk van een 

onderdeel of technische eenheid.

Addendum bij aanhangsel 1

Voorbeeld van een typegoedkeuringsmerk van een onderdeel of technische eenheid

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Verklaring: de bovenstaande typegoedkeuring van een onderdeel is door België verleend 

onder nummer 0004. 01 is een volgnummer dat aangeeft aan welk niveau van technische 

voorschriften dit onderdeel voldoet. Het volgnummer is toegekend overeenkomstig de 

relevante bijzondere richtlijnen of verordeningen.

NB: In dit voorbeeld worden geen extra symbolen getoond.
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BIJLAGE VIII

TESTRESULTATEN

(Dit blad moet door de typegoedkeuringsinstantie worden ingevuld en bij het EG-typegoed-

keuringscertificaat van het voertuig worden gevoegd)

Voor elk geval moet worden aangegeven op welke variant of uitvoering de informatie van 

toepassing is. Er mag niet meer dan één resultaat per uitvoering zijn. Een combinatie van 

verschillende resultaten per uitvoering waarbij het ongunstigste geval wordt aangegeven, is echter 

toegestaan. In het laatste geval komt in een opmerking te staan dat voor punten met een sterretje (*) 

alleen resultaten voor het ongunstigste geval vermeld worden.

1. Resultaten van de geluidsniveautests

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer 

uitvoeringsfasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden: ...................................

Variant/uitvoering: ...... ...... ......

Rijdend (dB(A)/E): ...... ...... ......

Stationair draaiend (dB(A)/E): ...... ...... ......

Bij (min-1): ...... ...... ......
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2. Resultaten van de uitlaatemissietests

2.1. Emissies van motorvoertuigen

Nummer van de recentste wijzigingsregelgeving die op de goedkeuring van toepassing is. 

Indien de regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, ook de desbetreffende fase 

vermelden: .................................................................................................................

...................................................................................................................................

Brandstof(fen) (1) …………………………(diesel, benzine, LPG, aardgas, bi-fuel: 

benzine/LPG, bi-fuel: benzine/aardgas, ethanol, …)

  

1 Indien er voor de brandstof beperkingen gelden, aangeven welke (bv. voor aardgas de 
L-groep of de H-groep).
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2.1.1. Type I-test (3): voertuigemissies in de testcyclus na een koude start

Variant/uitvoering: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Deeltjes ...... ...... ......

2.1.2. Type II-test (3): emissiegegevens voor de technische controle

Type II-test bij laag stationair toerental

Variant/uitvoering: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Motortoerental ...... ...... ......

Motorolietemperatuur ...... ...... ......

  

3 Bij voertuigen die zowel op benzine als op gasvormige brandstof kunnen rijden, moeten 
deze rubrieken worden herhaald. Voertuigen die zowel op benzine als op gasvormige 
brandstof kunnen rijden, maar waarbij het benzinesysteem alleen is aangebracht voor 
noodsituaties of voor het starten en waarvan de benzinetank niet meer dan 15 liter benzine 
kan bevatten, worden voor de test beschouwd als voertuigen die alleen op gasvormige 
brandstof kunnen rijden.
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Type II-test bij hoog stationair toerental

Variant/uitvoering: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Lambdawaarde ...... ...... ......

Motortoerental

Motorolietemperatuur ...... ...... ......

2.1.3. Resultaat van de type III-test:………………

2.1.4. Resultaat van de type IV-test (verdampingsemissies): ………g/test

2.1.5. Resultaat van de type V-test met betrekking tot de duurzaamheid:

– Duurzaamheidstype: 80 000 km/100 000 km/niet van toepassing (1)

– Verslechteringsfactor DF: berekend/vastgesteld (1)

– Waarde van de specificatie:

CO:….

HC:….

NOx:…
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2.1.6. Resultaat van de type VI-test met betrekking tot emissies bij lage omgevingstemperatuur:

Variant/uitvoering: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. OBD: ja/neen (1)

2.2. Emissies door motoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen.

Nummer van de recentste wijzigingsregelgeving die op de EG-typegoedkeuring van 

toepassing is. Indien de regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, ook de 

desbetreffende fase vermelden:...................................................................................

Brandstof(fen) (1):………………………………(diesel, benzine, LPG, aardgas, 

ethanol,…..)

2.2.1. Resultaten van de ESC-test (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Resultaat van de ELR-test (1)

Rookwaarde :…..m-1
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2.2.3. Resultaat van de ETC-test (1)

CO: g/kWh

THC: g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4: g/kWh (1)

NOx: g/kWh

Deeltjes: g/kWh (1)

2.3. Dieselroet

Nummer van de recentste wijzigingsregelgeving die op de goedkeuring van toepassing is. 

Indien de regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, ook de desbetreffende fase 

vermelden: .................................................................................................................

2.3.1. Resultaten van de vrije acceleratietest

Variant/uitvoering ...... ...... ......

Gecorrigeerde 
absorptiecoëfficiënt (m-1)

...... ...... ......

Normaal stationair 
motortoerental

Maximaal motortoerental

Olietemperatuur (min./max.)
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3. Resultaten van de CO2-emissie/brandstofverbruikstests (1) (3)

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

goedkeuring van toepassing zijn:

Variant/uitvoering ...... ...... ......

CO2-massaemissie 
(stadscyclus) (g/km)

...... ...... ......

CO2-massaemissie (buiten de 
stad) (g/km)

...... ...... ......

CO2-massaemissie 
(gecombineerd) (g/km)

...... ...... ......

Brandstofverbruik (stadscyclus) 
(l/100 km) (4)

...... ...... ......

Brandstofverbruik (buiten de 
stad) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

Brandstofverbruik 
(gecombineerd) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

  

4 Voor voertuigen op aardgas wordt de eenheid "l/100 km" vervangen door "m3/100 km".
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BIJLAGE IX

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

voor complete/voltooide (1) voertuigen

DEEL I

(Maximumformaat: A4 (210 x 297 mm) of tot formaat A4 gevouwen)

Bladzijde 1

Ondergetekende: ......................................................................................................................

(volledige naam)

verklaart dat het voertuig:

0.1. Merk (firmanaam): .....................................................................................................

0.2. Type:..........................................................................................................................

Variant (2): .................................................................................................................

Uitvoering (2): ............................................................................................................

0.2.1. Handelsbenaming(en):................................................................................................

0.4. Categorie:...................................................................................................................

  

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.
2 De numerieke of de gecombineerde cijfer/letteridentificatiecode moet ook worden 

aangegeven. Deze code mag uit niet meer dan 25 of 35 posities bestaan voor respectievelijk 
een variant en een uitvoering.
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0.5. Naam en adres van de fabrikant van het basisvoertuig: ...............................................

Naam en adres van de fabrikant van de recentste bouwfase van het voertuig (1): 

...................................................................................................................................

0.6. Plaats van de voorgeschreven platen:..........................................................................

Voertuigidentificatienummer: .....................................................................................

Plaats van het voertuigidentificatienummer op het chassis: .........................................

dat gebaseerd is op het (de) in de EG-typegoedkeuring beschreven type(s) (1)

Basisvoertuig: ..........................................................................................................................

Fabrikant:.................................................................................................................................

EG-typegoedkeuringsnummer:.................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Fase 2: Fabrikant: ...................................................................................................................
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EG-typegoedkeuringsnummer:.................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

in alle opzichten in overeenstemming is met het complete/voltooide type (1) als beschreven in:

EG-typegoedkeuringsnummer:.................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Het voertuig mag zonder verdere EG-typegoedkeuringen permanent worden geregistreerd in 

lidstaten met links/rechts (3) rijdend verkeer die metrische/Engelse "imperiale" (4) eenheden voor de 

snelheidsmeter gebruiken. ........................................................................................................

(Plaats) (Datum).......................................................................................................................

(Handtekening) (Functie)

Bijlagen (geldt alleen voor meerfasevoertuigen): Certificaat van overeenstemming voor elke fase.

  

3 Aangeven of het voertuig geschikt is voor rechts- of linksrijdend verkeer of voor zowel 
rechts- als linksrijdend verkeer.

4 Aangeven of de snelheidsmeter metrische of zowel metrische als Engelse "imperiale" 
eenheden heeft.
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Bladzijde 2

Voor complete of voltooide voertuigen van categorie M1

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de typegoedkeurings-

documentatie van de desbetreffende regelgevingen. In het geval van tests in verband met de 

overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in 

de desbetreffende regelgevingen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de in 

die regelgevingen toegestane toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden 

gehanteerd.)

1. Aantal assen: …… en wielen: ......

2. Aangedreven assen: ....................................................................................................

3. Wielbasis: ….. mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. .........mm; 2. .........mm; 3. .........mm

6.1. Lengte: .........mm

7.1. Breedte: ….. mm

8. Hoogte: ...... mm

11. Overhang aan achterzijde: ...... mm

12.1. Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand: ..... kg

14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: ..... kg

14.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. .…. kg 2. ...... kg 3. .....kg enz.

14.3. Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as: 1. ...... kg .....................2. ...... kg 3. 

...... kg enz.
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16. Maximaal toelaatbare dakbelasting: ...... kg

17. Maximummassa van de aanhangwagen: (beremd): .... kg;............. (niet-beremd): .. kg

18. Maximummassa van de voertuigcombinatie: ...... kg

19.1. Maximale verticale belasting op het koppelingspunt van de aanhangwagen: ...... kg

20. Fabrikant van de motor:..............................................................................................

21. Motorcode, zoals vermeld op de motor:......................................................................

22. Werkingsprincipe: ......................................................................................................

22.1. Directe inspuiting: ja/nee (¹)

23. Aantal en opstelling van de cilinders: .........................................................................

24. Cilinderinhoud: ...... cm³

25. Brandstof:...................................................................................................................

26. Nettomaximumvermogen: ...... kW bij ...... min-1

27. Koppeling (type): .......................................................................................................

28. Versnellingsbak (type):...............................................................................................

29. Overbrengingsverhoudingen: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 

30. Eindoverbrengingsverhouding: ...................................................................................
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32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ...... (voor banden van categorie Z die 

bedoeld zijn om te worden gemonteerd op voertuigen waarvan de maximumsnelheid 

300 km/h overschrijdt, dienen de essentiële kenmerken van de banden te worden 

aangegeven)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

37. Type carrosserie: ........................................................................................................

38. Kleur van het voertuig (5): ..........................................................................................

41. Aantal en configuratie van de deuren:.........................................................................

42.1. Aantal en plaats van de zitplaatsen: ............................................................................

43.1. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig:........................

44. Maximumsnelheid: ...... km/h

  

5 Alleen de basiskleur(en) als volgt aangeven: wit, geel, oranje, rood, paars, blauw, groen, 
grijs, bruin of zwart.
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45. Geluidsniveau

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer fasen voor 

de tenuitvoerlegging heeft, ook de desbetreffende fase vermelden: .............................

Stationair draaiende motor: ...... dB(A) bij een toerental van: ......min-1

tijdens voorbijrijden: ...... dB(A)

46.1. Uitlaatemissies (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden: ………………………………………...

1. Testprocedure:…………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)): … Deeltjes: ......

2. Testprocedure (indien van toepassing)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: ...... CH4: ...... Deeltjes: ......

  

6 Bij voertuigen die zowel op benzine als op gasvormige brandstof kunnen rijden, moeten 
deze rubrieken worden herhaald. Voertuigen die zowel op benzine als op gasvormige 
brandstof kunnen rijden, maar waarbij het benzinesysteem alleen is aangebracht voor 
noodsituaties of voor het starten en waarvan de benzinetank niet meer dan 15 liter benzine 
kan bevatten, worden voor de test beschouwd als voertuigen die alleen op gasvormige 
brandstof kunnen rijden.
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46.2. CO2-emissies/brandstofverbruik (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn: ………………………………………………

CO2 emissies Brandstofverbruik

Stadscyclus ….. g/km ….…l/100 km / 

m3/100km (1)

Verkeer buiten de stad ..... g/km …….l/100 km / 

m3/100km (1)

47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …
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50. Opmerkingen1: ...........................................................................................................

51. Ontheffingen:...................................................................................................................

  

1 Indien het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig 
Besluit 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: "Voertuig uitgerust met 24 GHz-
kortbereikradarapparatuur.".
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Bladzijde 2

Voor complete of voltooide voertuigen van de categorieën M2 en M3

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de typegoedkeurings-

documentatie van de desbetreffende regelgevingen. In het geval van tests in verband met de 

overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in 

de desbetreffende regelgeving vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de in 

die regelgevingen toegestane toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden 

gehanteerd.)

1. Aantal assen: ...... en wielen: ......

2. Aangedreven assen: ......

3. Wielbasis: ...... mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lengte: .........mm

6.3. Afstand tussen de voorzijde van het voertuig en het midden van de koppelinrichting: 

...... mm

7.1. Breedte: ...... mm

8. Hoogte: ...... mm

10.1. Grondoppervlakte bedekt door het voertuig: ...... m²

11. Overhang aan achterzijde: ...... mm

12.1. Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand: .... kg
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14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: ..... kg

14.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technisch toelaatbare maximummassa op ieder(e) as/asstel: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ..... kg 

4. ...... kg

16. Maximaal toelaatbare dakbelasting: ...... kg

17. Maximummassa van de aanhangwagen (beremd): ...... kg; (niet-beremd): ...... kg

18. Technisch toelaatbare maximummassa van de voertuigcombinatie in beladen toestand: 

...... kg

19.1. Technisch toelaatbare maximummassa op het koppelingspunt van een motorvoertuig: 

...... kg

20. Fabrikant van de motor:..............................................................................................

21. Motorcode, zoals vermeld op de motor:......................................................................

22. Werkingsprincipe: ......................................................................................................

22.1. Directe inspuiting: ja/nee (¹)

23. Aantal en opstelling van de cilinders: .........................................................................

24. Cilinderinhoud: ...... cm³

25. Brandstof:...................................................................................................................

26. Nettomaximumvermogen: ...... kW bij ...... min-1

27. Koppeling (type): .......................................................................................................
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28. Versnellingsbak (type):...............................................................................................

29. Overbrengingsverhoudingen: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Eindoverbrengingsverhouding: ......

32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ...... As 4: ......

33.1. Aangedreven as(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig: ja/nee (1)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

36. Druk in de toevoerleiding voor het remsysteem van de aanhangwagen: ...... bar

37. Type carrosserie: ........................................................................................................

41. Aantal en configuratie van de deuren:.........................................................................

42.2. Aantal zitplaatsen (bestuurderszitplaats niet inbegrepen): ...........................................

42.3. Aantal staanplaatsen: ..................................................................................................

43.1. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig:........................

44. Maximumsnelheid: ...... km/h
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45. Geluidsniveau

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de goed-

keuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, 

ook de desbetreffende fase vermelden: .....................................................

Stationair draaiende motor: ...... dB(A) bij een toerental van: ......min-1

tijdens voorbijrijden: ...... dB(A)

46.1. Uitlaatemissies (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden:

1. Testprocedure

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)): … Deeltjes: ......

2. Testprocedure (indien van toepassing)

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: …...CH4: ...... Deeltjes: ......
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47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …

50. Opmerkingen1: ................................................................................................................

51. Ontheffingen: .................................................................................................................

  

1 Indien het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig 
Besluit 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: "Voertuig uitgerust met 24 GHz-
kortbereikradarapparatuur.".
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Bladzijde 2

Voor complete of voltooide voertuigen van de categorieën N1, N2 en N3

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de typegoedkeurings-

documentatie van de desbetreffende regelgevingen. In het geval van tests in verband met de 

overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in 

de desbetreffende regelgevingen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de in 

die regelgeving toegestane toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden gehanteerd.)

1. Aantal assen: ...... en wielen: ......

2. Aangedreven assen: ......

3. Wielbasis: ...... mm

4.1. Hartafstand koppelschotel en achteras (maximum en minimum in het geval van een 

verstelbare schotel): ...... mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lengte: .........mm

6.3. Afstand tussen de voorzijde van het voertuig en het midden van de koppelinrichting: 

...... mm

6.5. Lengte van laadoppervlak: ...... mm

7.1. Breedte: ...... mm

8. Hoogte: ...... mm

10.2. Grondoppervlakte bedekt door het voertuig (alleen N2 en N3): ......m²
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11. Overhang aan achterzijde: ...... mm

12.1. Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand: ..... kg

14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: ... kg

14.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technisch toelaatbare maximummassa op ieder(e) as/asstel: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 

4. ...... kg

15. Plaats van de hefbare of belastbare as(sen): …………….

17. Technisch toelaatbare getrokken maximummassa van het motorvoertuig in geval van

17.1. Aanhangwagen:..........................................................................................................

17.2. Oplegger: ...................................................................................................................

17.3. Middenasaanhangwagen:............................................................................................

17.4. Technisch toelaatbare maximummassa van de aanhangwagen (niet-beremd): ...... kg

18. Technisch toelaatbare maximummassa van de voertuigcombinatie: …….. kg

19.1. Technisch toelaatbare maximummassa op het koppelingspunt van een motor-

voertuig: …….. kg

20. Fabrikant van de motor:..............................................................................................

21. Motorcode, zoals vermeld op de motor:......................................................................
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22. Werkingsprincipe: ......................................................................................................

22.1. Directe inspuiting: ja/nee (¹)

23. Aantal en opstelling van de cilinders: .........................................................................

24. Cilinderinhoud: ...... cm³

25. Brandstof:...................................................................................................................

26. Nettomaximumvermogen: ...... kW bij ...... min-1

27. Koppeling (type): .......................................................................................................

28. Versnellingsbak (type):...............................................................................................

29. Overbrengingsverhoudingen: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Eindoverbrengingsverhouding: ...................................................................................

32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ...... As 4: ......

33.1. Aangedreven as(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig: ja/nee (1)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

36. Druk in de toevoerleiding voor het remsysteem van de aanhangwagen: ...... bar

37. Type carrosserie: ........................................................................................................
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38. Kleur van het voertuig (5) (alleen N1): ........................................................................

39. Tankinhoud (alleen tankwagens): ......m³

40. Maximale kraanmomentcapaciteit: ..................................................................... kNm

41. Aantal en configuratie van de deuren:.........................................................................

42.1. Aantal en plaats van de zitplaatsen: ............................................................................

43.1. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig:........................

44. Maximumsnelheid: ...... km/h

45. Geluidsniveau

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden:...................................

Stationair draaiende motor: ...... dB(A) bij een toerental van ...... min-1

tijdens voorbijrijden: ...... dB(A)
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46.1. Uitlaatemissies (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden:

1. Testprocedure: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)): .... Deeltjes: ......

2. Testprocedure (indien van toepassing)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ...... Deeltjes: ......

46.2. CO2-emissies/brandstofverbruik (1) (alleen voor categorie N1):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn: …

CO2-emissies Brandstofverbruik

Stadscyclus ………g/km …….1/100 km of, voor gasvormige 

brandstof, ..... m3/100 km (1)

Verkeer buiten de stad ………g/km …….1/100 km of, voor gasvormige 

brandstof, ..... m3/100 km (1)

Gecombineerd ………g/km …….1/100 km of, voor gasvormige 

brandstof, ..... m3/100 km (1)

(1) Bij voertuigen die zowel op benzine als op gasvormige brandstof kunnen rijden, moeten deze 
rubrieken worden herhaald. Voertuigen waarbij het benzinesysteem alleen is aangebracht voor noodsituaties 
of voor het starten en waarvan de benzinetank niet meer dan 15 liter benzine kan bevatten, worden voor de 
test beschouwd als voertuigen die alleen op gasvormige brandstof kunnen rijden.
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47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …

48.1. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

gevaarlijke goederen: ja/klasse(n): ....../neen (1)

48.2. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

bepaalde dieren: ja/klasse(n): ....../neen (1)

50. Opmerkingen1: ...........................................................................................................

51. Ontheffingen: .............................................................................................................

  

1 Indien het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig 
Besluit 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: "Voertuig uitgerust met 24 GHz-
kortbereikradarapparatuur.".



9911/3/06 REV 3 HD/lg 21
BIJLAGE IX DG C I NL

Bladzijde 2

Voor complete of voltooide voertuigen van de categorieën O1, O2, O3 en O4

1. Aantal assen: ...... en wielen: ......

3. Wielbasis: ...... mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Lengte: .........mm

6.4 Afstand tussen het midden van de koppelinrichting en de achterzijde van het voertuig: 

...... mm

6.5. Lengte van de laadruimte: ...... mm

7.1. Breedte: ...... mm

8. Hoogte: ...... mm

10.3. Grondoppervlakte bedekt door het voertuig (alleen O2, O3 en O4): ...... m²

11. Overhang aan achterzijde: ...... mm

12.1. Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand: .... kg

14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: .... kg

14.5. Verdeling van deze massa over de assen en, in het geval van een oplegger of middenas-

aanhangwagen, de massa op het koppelingspunt: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.6. Technisch toelaatbare maximummassa op ieder(e) as/asstel: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... en, 

in het geval van een oplegger of middenasaanhangwagen, de massa op het koppelingspunt: 

...... kg
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15. Plaats van de hefbare of belastbare as(sen): …………….

19.2. Voor koppelinrichtingen van de klassen B, D, E en H: maximummassa van het trekkende 

voertuig (T) of van de voertuigcombinatie (indien T < 32 000 kg): ...... kg

32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ......

33.2. As(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig: ja/nee (1)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

37. Type carrosserie: ........................................................................................................

39. Tankinhoud (alleen tankwagens): ...... m³

43.2. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting:...................................................

47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …
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48.1. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

gevaarlijke goederen: ja/klasse(n): ....../neen (1)

48.2. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

bepaalde dieren: ja /klasse(n): ....../neen (1)

50. Opmerkingen:.............................................................................................................

51. Ontheffingen : ............................................................................................................
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DEEL II

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

voor incomplete voertuigen

(Maximumformaat: A4 (210 x 297 mm) of tot formaat A4 gevouwen)

Bladzijde 1

Ondergetekende: ......................................................................................................................

(volledige naam)

verklaart dat het voertuig:

0.1. Merk (firmanaam): .....................................................................................................

0.2. Type:..........................................................................................................................

Variant (2): .................................................................................................................

Uitvoering (2): ............................................................................................................

0.2.1. Handelsbenaming(en) (indien beschikbaar) ................................................................

0.4. Categorie:...................................................................................................................

0.5. Naam en adres van de fabrikant van het basisvoertuig : ..............................................

Naam en adres van de fabrikant van de recentste bouwfase van het voertuig (1):.........
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0.6. Plaats van de voorgeschreven platen:..........................................................................

Voertuigidentificatienummer: .....................................................................................

Plaats van het voertuigidentificatienummer op het chassis: .........................................

dat gebaseerd is op het (de) in de EG-typegoedkeuring beschreven type(s) (1)

Basisvoertuig: ..........................................................................................................................

Fabrikant:.................................................................................................................................

EG-typegoedkeuringsnummer:.................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Fase 2: Fabrikant:.....................................................................................................................

EG-typegoedkeuringsnummer:.................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

in alle opzichten in overeenstemming is met het incomplete type als beschreven in EG-type-

goedkeuringsnummer:..............................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Het voertuig mag niet permanent worden geregistreerd zonder verdere EG-typegoedkeuringen.

................................................................................................................................................

(Plaats) (Datum) (Handtekening) (Functie)

Bijlagen: Certificaat van overeenstemming voor elke fase.
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Bladzijde 2

Voor incomplete voertuigen van categorie M1

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de typegoedkeurings-

documentatie van de desbetreffende regelgevingen. In het geval van tests in verband met de 

overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in 

de desbetreffende regelgevingen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de in 

die regelgevingen toegestane toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden 

gehanteerd.)

1. Aantal assen: …… en wielen: ......

2. Aangedreven assen: ....................................................................................................

3. Wielbasis: ….. mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. .........mm 2. ……mm 3. ...... mm

6.2. Maximaal toelaatbare lengte van het voltooide voertuig: .... mm

7.2. Maximaal toelaatbare breedte van het voltooide voertuig: .... mm

9.1. Hoogte van het zwaartepunt: .... mm

9.2. Maximaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

9.3. Minimaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

13.1. Toelaatbare minimummassa van het voltooide voertuig: ...... kg

13.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: .... kg

14.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 

14.3. Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Maximaal toelaatbare dakbelasting: ...... kg

17. Maximummassa van de aanhangwagen (beremd): ...... kg (niet-beremd): ...... kg

18. Maximummassa van de voertuigcombinatie: ...... kg

19.1. Maximale verticale belasting op het koppelingspunt van de aanhangwagen: ...... kg

20. Fabrikant van de motor:..............................................................................................

21. Motorcode, zoals vermeld op de motor:......................................................................

22. Werkingsprincipe: ......................................................................................................

22.1. Directe inspuiting: ja/nee (¹)

23. Aantal en opstelling van de cilinders: .........................................................................

24. Cilinderinhoud: ......cm3

25. Brandstof:...................................................................................................................

26. Nettomaximumvermogen: ...... kW bij ...... min-1

27. Koppeling (type): .......................................................................................................



9911/3/06 REV 3 HD/lg 28
BIJLAGE IX DG C I NL

28. Versnellingsbak (type):...............................................................................................

29. Overbrengingsverhoudingen: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Eindoverbrengingsverhouding: ...................................................................................

32. Banden en wielen: As 1: ..... As 2: ..... As 3: ......

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

41. Aantal en configuratie van de deuren:.........................................................................

42.1. Aantal en plaats van de zitplaatsen: ............................................................................

43.1. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig:........................

43.3. Types of klassen koppelinrichtingen die kunnen worden gemonteerd: ........................

43.4. Kenmerken (1): D....., V....., S....., U.....

45. Geluidsniveau:

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de goed-

keuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, 

ook de desbetreffende fase vermelden: .......................................................................

Stationair draaiende motor: ...... dB(A) bij een toerental van ...... min-1

tijdens voorbijrijden: ...... dB(A)



9911/3/06 REV 3 HD/lg 29
BIJLAGE IX DG C I NL

46.1. Uitlaatemissies (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden:.....................................................

1. Testprocedure: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ......

Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)): … Deeltjes: ......

2. Testprocedure (indien van toepassing)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: ...... CH4: ...... Deeltjes: ......

47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …
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49. Chassis uitsluitend bestemd voor terreinvoertuigen: ja/nee (1)

50. Opmerkingen1: ...........................................................................................................

51. Ontheffingen: .............................................................................................................

  

1 Indien het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig 
Besluit 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: "Voertuig uitgerust met 24 GHz-
kortbereikradarapparatuur.".
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Bladzijde 2

Voor incomplete voertuigen van de categorieën M2 en M3

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de typegoedkeurings-

documentatie van de desbetreffende regelgevingen. In het geval van tests in verband met de 

overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in 

de desbetreffende regelgevingen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de in 

die regelgevingen toegestane toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden 

gehanteerd.)

1. Aantal assen: ...... en wielen: ......

2. Aangedreven assen: ......

3. Wielbasis: ...... mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maximaal toelaatbare lengte van het voltooide voertuig: .... mm

6.3. Afstand tussen de voorzijde van het voertuig en het midden van de koppelinrichting: 

...... mm

7.2. Maximaal toelaatbare breedte van het voltooide voertuig: .... mm

9.1. Hoogte van het zwaartepunt: .... mm

9.2. Maximaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

9.3. Minimaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

12.3. Massa van het kale chassis: ...... kg
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13.1. Toelaatbare minimummassa van het voltooide voertuig: ...... kg

13.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: .... kg

14.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technisch toelaatbare maximummassa op ieder(e) as/asstel: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 

4. ...... kg

16. Maximaal toelaatbare dakbelasting: ...... kg

17. Maximummassa van de aanhangwagen (beremd): ...... kg; (niet-beremd): ...... kg

18. Technisch toelaatbare maximummassa van de voertuigcombinatie: …….. kg

19.1. Technisch toelaatbare maximummassa op het koppelingspunt van een motor-

voertuig: …….. kg

20. Fabrikant van de motor:..............................................................................................

21. Motorcode, zoals vermeld op de motor:......................................................................

22. Werkingsprincipe: ......................................................................................................

22.1. Directe inspuiting: ja/nee (¹)

23. Aantal en opstelling van de cilinders: .........................................................................

24. Cilinderinhoud: ...... cm³
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25. Brandstof:...................................................................................................................

26. Nettomaximumvermogen: ...... kW bij ...... min-1

27. Koppeling (type): .......................................................................................................

28. Versnellingsbak (type):...............................................................................................

29. Overbrengingsverhoudingen: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Eindoverbrengingsverhouding: ...................................................................................

32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ...... As 4: ......

33.1. Aangedreven as(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig: ja/nee (1)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

36. Druk in de toevoerleiding voor het remsysteem van de aanhangwagen: ...... bar

41. Aantal en configuratie van de deuren:.........................................................................

43.1. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig:........................

43.3. Types of klassen koppelinrichtingen die kunnen worden gemonteerd: ........................

43.4. Kenmerken (1): D...., V...., S...., U....
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45. Geluidsniveau:

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de goed-

keuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, 

ook de desbetreffende fase vermelden: .......................................................................

Stationair draaiende motor: ...... dB(A) bij een toerental van ...... min-1

tijdens voorbijrijden: ...... dB(A)

46.1. Uitlaatemissies (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden:.....................................................

1. Testprocedure: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)): … Deeltjes: ......

2. Testprocedure (indien van toepassing)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: ...... CH4: ...... Deeltjes: ......
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47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …
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49. Chassis uitsluitend bestemd voor terreinvoertuigen: ja/nee (1)

50. Opmerkingen1: ...........................................................................................................

51. Ontheffingen: .............................................................................................................

  

1 Indien het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig 
Besluit 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: "Voertuig uitgerust met 24 GHz-
kortbereikradarapparatuur.".
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Bladzijde 2

Voor incomplete voertuigen van categorie N1. N2 en N3

(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de typegoedkeurings-

documentatie van de desbetreffende regelgevingen. In het geval van tests in verband met de 

overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in 

de desbetreffende regelgevingen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de in 

die regelgevingen toegestane toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden 

gehanteerd.)

1. Aantal assen: ...... en wielen: ......

2. Aangedreven assen: ......

3. Wielbasis: ...... mm

4.2. Afstand hart koppelschotel hart/achteras voor een opleggertrekkend voertuig (maximaal en 

minimaal): ...... mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maximaal toelaatbare lengte van het voltooide voertuig: .... mm

6.3. Afstand tussen de voorzijde van het voertuig en het midden van de koppelinrichting: 

...... mm

7.2. Maximaal toelaatbare breedte van het voltooide voertuig: .... mm

9.1. Hoogte van het zwaartepunt: .... mm

9.2. Maximaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

9.3. Minimaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm
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12.3. Massa van het kale chassis: ...... kg

13.1. Toelaatbare minimummassa van het voltooide voertuig: ...... kg

13.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: .... kg

14.2. Verdeling van deze massa over de assen: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technisch toelaatbare maximummassa op ieder(e) as/asstel: 1. .... kg 2. .... kg 

3. .... kg 4. .... kg

15. Plaats van de hefbare of belastbare as(sen): …………….

17. Technisch toelaatbare getrokken maximummassa van het motorvoertuig in geval van

17.1. Aanhangwagen:..........................................................................................................

17.2. Oplegger: ...................................................................................................................

17.3. Middenasaanhangwagen:............................................................................................

17.4. Maximummassa van de aanhangwagen (niet-beremd): ...... kg

18. Maximummassa van de voertuigcombinatie: ...... kg

19.1. Maximale verticale belasting op het koppelingspunt van de aanhangwagen: ...... kg

20. Fabrikant van de motor:..............................................................................................

21. Motorcode, zoals vermeld op de motor:......................................................................
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22. Werkingsprincipe: ......................................................................................................

22.1. Directe inspuiting: ja/nee (¹)

23. Aantal en opstelling van de cilinders: .........................................................................

24. Cilinderinhoud: ...... cm³

25. Brandstof:...................................................................................................................

26. Nettomaximumvermogen: ...... kW bij ...... min-1

27. Koppeling (type): .......................................................................................................

28. Versnellingsbak (type):...............................................................................................

29. Overbrengingsverhoudingen: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Eindoverbrengingsverhouding: ...................................................................................

32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ...... As 4: ......

33.1. Aangedreven as(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig: ja/nee (1)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

36. Druk in de toevoerleiding voor het remsysteem van de aanhangwagen: ...... bar

41. Aantal en configuratie van de deuren:.........................................................................
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42.1. Aantal en plaats van de zitplaatsen: ............................................................................

43.1. EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig:........................

43.3. Types of klassen koppelinrichtingen die kunnen worden gemonteerd: ........................

43.4. Kenmerken (1): D...., V...., S...., U....

45. Geluidsniveau:

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de goed-

keuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoeringsfasen heeft, 

ook de desbetreffende fase vermelden: .......................................................................

Stationair draaiende motor: ...... dB(A) bij een toerental van ...... min-1

tijdens voorbijrijden: ...... dB(A)

46.1. Uitlaatemissies (6):

Nummer van de basisregelgeving en de recentste wijzigingsregelgeving die op de 

EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een regelgeving twee of meer uitvoerings-

fasen heeft, ook de desbetreffende fase vermelden:.....................................................

1. Testprocedure: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)): … Deeltjes: ......

2. Testprocedure (indien van toepassing)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ...... Deeltjes: ......
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47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …

48.1. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

gevaarlijke goederen: ja/klasse(n): ....../neen (1)

48.2. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

bepaalde dieren: ja/klasse(n): ....../neen (1)

49. Chassis uitsluitend bestemd voor terreinvoertuigen: ja/neen (1)

50. Opmerkingen1: ...........................................................................................................

51. Ontheffingen: .............................................................................................................

  

1 Indien het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig 
Besluit 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: "Voertuig uitgerust met 24 GHz-
kortbereikradarapparatuur.".
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Bladzijde 2

Voor incomplete voertuigen van categorie O1, O2, O3 en O4

1. Aantal assen: ...... en wielen: ......

3. Wielbasis: ...... mm

5. Spoorbreedte van de assen: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Maximaal toelaatbare lengte van het voltooide voertuig: .... mm

6.4. Afstand tussen het midden van de koppelinrichting en de achterzijde van het voertuig: 

...... mm

7.2. Maximaal toelaatbare breedte van het voltooide voertuig: .... mm

9.1. Hoogte van het zwaartepunt: .... mm

9.2. Maximaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

9.3. Minimaal toelaatbare hoogte van het zwaartepunt van het voltooide voertuig: .... mm

12.3. Massa van het kale chassis: ...... kg

13.1. Toelaatbare minimummassa van het voltooide voertuig: ...... kg

13.2. Verdeling van deze massa over de assen:1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Technisch toelaatbare maximummassa: .... kg

14.5. Verdeling van deze massa over de assen en, in het geval van een oplegger of middenas-

aanhangwagen, de massa op het koppelingspunt: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.6. Technisch toelaatbare maximummassa op ieder(e) as/asstel: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg en, in het geval van een oplegger of middenasaanhangwagen, de massa op het 

koppelingspunt: ...... kg

15. Plaats van de hefbare of belastbare as(sen): …………….

19.2. Voor koppelinrichtingen van de klassen B, D, E en H: maximummassa van het trekkende 

voertuig (T) of van de voertuigcombinatie (indien T < 32 000 kg): ...... kg

32. Banden en wielen: As 1: ...... As 2: ...... As 3: ......

33.2. As(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig: ja/nee (1)

34. Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem:..............................................................

35. Korte beschrijving van de reminrichting: ....................................................................

43.2. EG-typegoedkeuringsmerkteken van de koppelinrichting: ..........................................

43.3. Types of klassen koppelinrichtingen die kunnen worden gemonteerd: ........................

43.4. Karakteristieke waarden (1): D...., V...., S...., U....

47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voor zover van toepassing:

België: ............ Tsjechië: ............ Denemarken: .............

Duitsland: ............ Estland: ............ Griekenland: ............

Spanje: ............ Frankrijk: ............ Ierland: ............

Italië: ............ Cyprus: ............ Letland: ............

Litouwen: ............ Luxemburg: ............ Hongarije: ...........

Malta: ………… Nederland: ………. Oostenrijk: …………

Polen: ………. Portugal: ……… Slovenië: ……………

Slowakije: ……… Finland: ……….. Zweden: …………….

Verenigd Koninkrijk: …
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48.1. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

gevaarlijke goederen: ja/klasse(n): ....../neen (1)

48.2. EG-typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpeisen voor het vervoer van 

bepaalde dieren: ja/klasse(n): ....../neen (1)

50. Opmerkingen:.............................................................................................................

51. Ontheffingen: .............................................................................................................
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BIJLAGE X

PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE OVEREENSTEMMING 

VAN DE PRODUCTIE

0. DOELSTELLINGEN

De procedure voor de overeenstemming van de productie heeft ten doel te garanderen dat 

elk geproduceerd voertuig, systeem, onderdeel en elke geproduceerde technische eenheid 

overeenstemt met het goedgekeurde type.

Deze procedure omvat de volgende maatregelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn: de beoordeling van de kwaliteitbewakingssystemen, hierna de "eerste beoordeling"1

genoemd, de verificatie van het goedgekeurde object en productgerelateerde controles, 

hierna "maatregelen betreffende de overeenstemming van de productie" genoemd.

1. EERSTE BEOORDELING

1.1. Vóór de EG-typegoedkeuring gaat de EG-typegoedkeuringsinstantie van een lidstaat na of 

adequate maatregelen en procedures zijn getroffen voor een effectieve controle, zodat de 

geproduceerde onderdelen, systemen, technische eenheden en voertuigen met het goed-

gekeurde type overeenstemmen.

  

1 Aanwijzingen voor de planning van en de werkwijze bij de beoordeling zijn te vinden in de 
geharmoniseerde norm ISO 10011, delen 1,2 en 3, van 1991.



9911/3/06 REV 3 HD/lg 2
BIJLAGE X DG C I NL

1.2. De EG-typegoedkeuringsinstantie controleert of aan het vereiste in punt 1.1 is voldaan.

Zij moet tevreden zijn over de eerste beoordeling en de initiële maatregelen betreffende de 

overeenstemming van de productie van punt 2, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden 

met een van de in de punten 1.2.1 tot en met 1.2.3 beschreven maatregelen of - al naar 

gelang het geval - een complete of incomplete combinatie daarvan.

1.2.1. De feitelijke eerste beoordeling en/of controle van de maatregelen betreffende de overeen-

stemming van de productie worden/wordt uitgevoerd door de EG-typegoedkeurings-

instantie die de EG-typegoedkeuring heeft verleend of door een aangewezen orgaan dat 

namens de EG-typegoedkeuringsinstantie optreedt.

1.2.1.1. Voor het bepalen van de omvang van de uit te voeren eerste beoordeling mag de EG-type-

goedkeuringsinstantie gebruikmaken van de beschikbare informatie met betrekking tot:

– de in punt 1.2.3 beschreven certificering van de fabrikant, die krachtens dat punt niet 

als voldoende wordt beschouwd of niet wordt erkend;

– in het geval van een EG-typegoedkeuring van een onderdeel of technische eenheid, 

de beoordeling van de kwaliteitsbewaking die door de voertuigfabrikant(en) wordt 

uitgevoerd in het bedrijf van de fabrikant waar de onderdelen en de technische 

eenheden worden vervaardigd overeenkomstig een of meer specificaties van de 

bedrijfstak die voldoen aan de voorschriften van de geharmoniseerde 

norm EN ISO 9002:1994 of EN ISO 9001:2000, eventueel met uitzondering van de 

in punt 7.3 "Customer Satisfaction and Continual Improvement" genoemde eisen met 

betrekking tot het concept van het ontwerp.
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1.2.2. De feitelijke eerste beoordeling en/of verificatie van de maatregelen betreffende de 

overeenstemming van de productie mag ook worden uitgevoerd door de EG-type-

goedkeuringsinstantie van een andere lidstaat of door het orgaan dat daartoe door de 

EG-typegoedkeuringsinstantie is aangewezen. In dat geval stelt de EG-typegoed-

keuringsinstantie van de andere lidstaat een verklaring van overeenstemming op waarin de 

gebieden en productiefaciliteiten staan vermeld die van belang worden geacht voor het (de) 

goed te keuren product(en) en voor de richtlijn of verordening krachtens welke deze 

producten worden goedgekeurd1. Na ontvangst van een aanvraag voor een verklaring van 

overeenstemming van de EG-typegoedkeuringsinstantie van een lidstaat die de EG-type-

goedkeuring heeft verleend, stuurt de EG-typegoedkeuringsinstantie van de andere lidstaat 

onmiddellijk de verklaring van overeenstemming of deelt zij mee dat zij geen verklaring 

kan afgeven. De verklaring van overeenstemming moet ten minste het volgende omvatten:

Groep of onderneming: (bv. XYZ Automobielen)

Organisatie: (bv. Europese afdeling)

Fabrieken/vestigingsplaatsen: (bv. motorenfabriek 1 (Verenigd Koninkrijk); 

voertuigfabriek 2 (Duitsland)

Voertuig/onderdelenserie: (bv. alle modellen van categorie M1)

Beoordeelde afdelingen: (bv. Motorenassemblageafdeling, carrosserieperserij 

en assemblageafdeling, voertuigassemblage)

Onderzochte documenten: (bv. kwaliteitshandboek en -procedures van het 

bedrijf ter plaatse)

Beoordeling (bv. uitgevoerd: 18−30.9.2001)

(bv. gepland controlebezoek: maart 2002).

  

1 Dat wil zeggen de relevante bijzondere richtlijn wanneer het goed te keuren product een 
systeem, onderdeel of technische eenheid is, en Richtlijn 70/156/EEG* wanneer het over een 
compleet voertuig gaat.

* PB: nummer van deze richtlijn invullen.
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1.2.3. De EG-typegoedkeuringsinstantie aanvaardt ook dat aan de initiële beoordelingsvereisten 

van punt 1.2 is voldaan wanneer de fabrikant over een betrouwbaar certificaat beschikt

volgens hetwelk hij aan de geharmoniseerde norm EN ISO 9002:1994 (waaronder de 

productielocaties en het (de) goed te keuren product(en) vallen) of EN ISO 9001:2000, 

eventueel met uitzondering van de in punt 7.3 "Customer Satisfaction and Continual 

Improvement" genoemde eisen met betrekking tot het concept van het ontwerp, of aan een 

daarmee gelijkstaande geharmoniseerde norm voldoet. De fabrikant verschaft gegevens 

over het certificaat en verbindt zich ertoe de EG-typegoedkeuringsinstantie op de hoogte te 

brengen wanneer de geldigheid of het toepassingsgebied ervan wordt gewijzigd.

1.3. Bij de EG-typegoedkeuring van een compleet voertuig hoeven de eerste beoordelingen die 

uitgevoerd zijn voor de verlening van de goedkeuring van systemen, onderdelen en 

technische eenheden van het voertuig niet te worden herhaald, maar dienen deze te worden 

uitgevoerd in de vorm van een beoordeling van de locaties en activiteiten die betrekking 

hebben op de samenstellende delen van het complete voertuig die niet eerder zijn 

beoordeeld.
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2. MAATREGELEN BETREFFENDE DE OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUCTIE

2.1. Elk voertuig, systeem of onderdeel of elke technische eenheid waarvoor krachtens deze 

richtlijn of een bijzondere richtlijn of verordening goedkeuring is verleend, moet zo zijn 

vervaardigd dat het/zij in overeenstemming is met het type dat is goedgekeurd, en met 

name voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn of aan een op de volledige lijst van 

bijlage IV of bijlage XI voorkomende bijzondere richtlijn of verordening.

2.2. De EG-typegoedkeuringsinstantie van een lidstaat verifieert bij het verlenen van 

EG-typegoedkeuring of er behoorlijke afspraken en gedocumenteerde plannen zijn, die bij 

elke goedkeuring in overleg met de fabrikant moeten worden opgesteld, om op gezette 

tijden die tests of bijbehorende controles uit te voeren die nodig zijn om na te gaan of er 

nog steeds overeenstemming is met het goedgekeurde type, waartoe, indien van toepassing, 

ook de in de bijzondere richtlijnen of verordeningen vermelde tests behoren.

2.3. De houder van de EG-typegoedkeuring dient in het bijzonder:

2.3.1. ervoor te zorgen dat er procedures voor een doeltreffende controle van de overeen-

stemming van producten (voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden) met 

het goedgekeurde type zijn en worden toegepast;

2.3.2. toegang te hebben tot de test- of andere geschikte apparatuur die nodig is om de overeen-

stemming met elk goedgekeurd type te verifiëren;

2.3.3. ervoor te zorgen dat de resultaten en gegevens van tests en verificaties worden vastgelegd 

en dat bijgevoegde documenten gedurende een in overleg met de typegoedkeurings-

instantie vastgestelde periode beschikbaar blijven. Deze periode duurt ten hoogste tien jaar;
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2.3.4. de resultaten van elk soort test of verificatie te analyseren om na te gaan en te garanderen 

dat de eigenschappen van het product stabiel blijven, daarbij rekening houdend met de 

variaties van een industriële productie;

2.3.5. ervoor te zorgen dat voor elk soort product ten minste de in deze richtlijn voorgeschreven 

verificaties worden verricht, alsmede de tests die voorgeschreven zijn in de van toepassing 

zijnde bijzondere richtlijnen of verordeningen van de volledige lijst van bijlage IV of XI;

2.3.6. ervoor te zorgen dat wanneer een aantal monsters of proefstukken bij het desbetreffende 

soort test niet in overeenstemming blijkt te zijn, er verdere bemonstering en tests of 

verificaties volgen. Alle nodige stappen dienen te worden genomen om de overeen-

stemming van de desbetreffende productie te herstellen.

2.3.7. In het geval van EG-typegoedkeuring van een compleet voertuig blijven de verificaties van 

punt 2.3.5 beperkt tot het verifiëren van de juistheid van de bouwspecificaties met 

betrekking tot de goedkeuring en met name het inlichtingenformulier in bijlage III, en de 

voor het certificaat van overeenstemming, zoals opgenomen in bijlage IX, benodigde 

gegevens.

3. MAATREGELEN VOOR CONTINUE VERIFICATIE

3.1. De instantie die de EG-typegoedkeuring heeft verleend, kan te allen tijde in elk productie-

bedrijf de aldaar toegepaste methoden voor controle van de overeenstemming verifiëren.

3.1.1. De normale regeling is de blijvende effectiviteit van de procedures van punt 1.2 (eerste 

beoordeling en overeenstemming van de productie) van deze bijlage te verifiëren.

3.1.1.1. Toezicht door een (overeenkomstig punt 1.2.3 bevoegde of erkende) certificatie-instelling 

wordt als toereikend beschouwd voor wat betreft de naleving van de vereisten van 

punt 3.1.1 met betrekking tot de procedures die voor de eerste beoordeling (punt 1.2.3) zijn 

vastgesteld.
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3.1.1.2. De normale frequentie van de (andere dan de in punt 1.3.1.1 bedoelde) verificaties door de 

EG-typegoedkeuringsinstantie moet zodanig zijn dat de relevante, overeenkomstig de 

punten 1 en 2 uitgevoerde controles geëvalueerd worden over een periode die past bij het 

door de typegoedkeuringsinstantie gestelde vertrouwen.

3.2. Bij elke evaluatie moeten de test- of verificatie- en productiegegevens ter beschikking 

worden gesteld van de inspecteur. Met name moeten dossiers van die tests of verificaties 

worden overgelegd die vereist zijn volgens punt 2.2.

3.3. Indien de aard van de test zich hiervoor leent, mag de inspecteur willekeurig monsters 

nemen, die in het laboratorium van de fabrikant (of door de technische dienst, indien de 

bijzondere richtlijn of verordening dit voorschrijft) moeten worden getest. Het minimum-

aantal monsters mag worden bepaald aan de hand van de resultaten van de door de fabriek 

zelf verrichte verificatie.

3.4. Indien het niveau van de controle onvoldoende blijkt, of indien het nodig blijkt de 

geldigheid van de op grond van punt 3.2 uitgevoerde tests te verifiëren, selecteert de 

inspecteur monsters, die naar de technische dienst moeten worden gezonden die de 

EG-typegoedkeuringstests heeft verricht.

3.5. Wanneer de tijdens een inspectie of verificatie verkregen resultaten onbevredigend zijn, 

zorgt de EG-typegoedkeuringsinstantie ervoor dat alle maatregelen worden genomen die 

nodig zijn om de overeenstemming van de productie zo snel mogelijk te herstellen.
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BIJLAGE XI

AARD VAN EN BEPALINGEN INZAKE VOERTUIGEN VOOR SPECIALE DOELEINDEN

Aanhangsel 1

Kampeerwagens, ambulances en lijkwagens

Nr. Onderwerp Regelgeving M1 ≤ 2 5001

kg

M1 > 2 5001

kg

M2 M3

1 Geluidsniveau 70/157/EEG H G + H G + H G + H

2 Emissies 70/220/EEG Q G + Q G + Q G + Q

3 Brandstoftanks/be-
schermingsinrich-
tingen aan de 
achterzijde

70/221/EEG F F F F

4 Plaats voor de 
achterste 
kentekenplaat

70/222/EEG X X X X

5 Stuurinrichting 70/311/EEG X G G G

6 Hang- en sluitwerk 
van deuren

70/387/EEG B G + B

7 Geluidssignaal-
inrichting

70/388/EEG X X X X

8 Inrichtingen voor 
indirect zicht

71/127/EEG X G G G

9 Reminrichtingen 71/320/EEG X G G G
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Nr. Onderwerp Regelgeving M1 ≤ 2 5001

kg

M1 > 2 5001

kg

M2 M3

10 Onderdrukking 
radiostoringen

72/245/EEG X X X X

11 Verontreiniging 
door dieselmotoren

72/306/EEG H H H H

12 Binneninrichting 74/60/EEG C G + C

13 Beveiliging tegen 
diefstal en 
startonderbrekers

74/61/EEG X G G G

14 Gedrag 
stuurinrichting bij 
botsingen

74/297/EEG X G

15 Sterkte van de 
zitplaatsen

74/408/EEG D G + D G + D G + D

16 Naar buiten 
uitstekende delen

74/483/EEG X voor de 
cabine, A 
voor het 
overige deel

G voor de 
cabine, A 
voor het 
overige deel

17 Snelheidsmeter en 
achteruitrij-
inrichtingen

75/443/EEG X X X X

18 Voorgeschreven 
platen

76/114/EEG X X X X

19 Bevestigingspunten 
veiligheidsgordels

76/115/EEG D G + L G + L G + L

20 Verlichtings- en 
lichtsignaal-
inrichtingen

76/756/EEG A + N A+G+N voor 
de cabine, 
A+N voor 
het overige 
deel

A+G+N voor 
de cabine, 
A+N voor 
het overige 
deel

A+G+N voor 
de cabine, 
A+N voor 
het overige 
deel

21 Retroflectoren 76/757/EEG X X X X

22 Markerings-, 

breedte-, achter-, 

stop-, 

zijmarkerings- en 

dagrijlichten

76/758/EEG X X X X

23 Richtingaanwijzers 76/759/EEG X X X X
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Nr. Onderwerp Regelgeving M1 ≤ 2 5001

kg

M1 > 2 5001

kg

M2 M3

24 Achterkenteken-
plaatverlichting

76/760/EEG X X X X

25 Koplichten (met 
gloeilampen)

76/761/EEG X X X X

26 Mistlichten vóór 76/762/EEG X X X X

27 Sleepinrichtingen 77/389/EEG E E E E

28 Mistlichten achter 77/538/EEG X X X X

29 Achteruitrijlichten 77/539/EEG X X X X

30 Parkeerlichten 77/540/EEG X X X X

31 Veiligheidsgordels 77/541/EEG D G + M G + M G + M

32 Zichtveld 77/649/EEG X G

33 Identificatie van 
bedieningsorganen

78/316/EEG X X X X

34 Ontdooiings- en 
ontwasemings-
inrichtingen

78/317/EEG X G + O O O

35 Ruitenwissers en 
-sproeiers

78/318/EEG X G + O O O

36 Verwarmings-
systemen

2001/56/EG X X X X

37 Wielafschermingen 78/549/EEG X G

38 Hoofdsteunen 78/932/EEG D G + D

39 CO2-
emissies/brandstof-
verbruik

80/1268/EEG N/A N/A

40 Motorvermogen 80/1269/EEG X X X X

41 Emissies van 
dieselmotoren

88/77/EEG H G + H G + H G + H
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Nr. Onderwerp Regelgeving M1 ≤ 2 5001

kg

M1 > 2 5001

kg

M2 M3

44 Massa's en 
afmetingen 
(personenwagens)

92/21/EEG X X

45 Veiligheidsglas 92/22/EEG J G + J G + J G + J

46 Banden 92/23/EEG X G G G

47 Snelheidsbegrenzers 92/24/EEG X

48 Massa's en 
afmetingen (andere 
voertuigen dan die 
van punt 44)

97/27/EG X X

50 Koppelingen 94/20/EG X G G G

51 Ontvlambaarheid 95/28/EG G voor de 
cabine, X 
voor het 
overige deel

52 Bussen en 
toerbussen

2001/85/EG A A

53 Frontale botsing 96/79/EG N/A N/A

54 Zijdelingse botsing 96/27/EG N/A N/A

58 Bescherming van 
voetgangers

2003/102/EG X

1 Technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand.
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Aanhangsel 2

Gepantserde voertuigen

Nr. Onderwerp Regelgeving M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Geluidsniveau 70/157/EEG X X X X X X

2 Emissies 70/220/EEG A A A A A A

3 Brandstoftanks/
beschermings-
inrichtingen aan de 
achterzijde

70/221/EEG X X X X X X X X X X

4 Plaats voor de 
achterste 
kentekenplaat

70/222/EEG X X X X X X X X X X

5 Stuurinrichting 70/311/EEG X X X X X X X X X X

6 Hang- en sluitwerk 
van deuren

70/387/EEG X X X X

7 Geluidssignaal-
inrichting

70/388/EEG A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Inrichtingen voor 
indirect zicht

71/127/EEG A A A A A A

9 Reminrichtingen 71/320/EEG X X X X X X X X X X

10 Onderdrukking 
radiostoringen

72/245/EEG X X X X X X X X X X

11 Verontreiniging 
door dieselmotoren

72/306/EEG X X X X X X

12 Binneninrichting 74/60/EEG A

13 Beveiliging tegen 
diefstal en 
startonderbrekers

74/61/EEG X X X X X X

14 Gedrag stuur-
inrichting bij 
botsingen

74/297/EEG N/A N/A

15 Sterkte van de 
zitplaatsen

74/408/EEG X D D D D D
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Nr. Onderwerp Regelgeving M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Naar buiten 
uitstekende delen

74/483/EEG A

17 Snelheidsmeter en 
achteruitrij-
inrichtingen

75/443/EEG X X X X X X

18 Voorgeschreven 
platen

76/114/EEG X X X X X X X X X X

19 Bevestigingspunten 
veiligheidsgordels

76/115/EEG A A A A A A

20 Verlichtings- en 
lichtsignaal-
inrichtingen

76/756/EEG A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Retroflectoren 76/757/EEG X X X X X X X X X X

22 Markerings-, 
breedte-, achter-, 
stop-, 
zijmarkerings- en 
dagrijlichten

76/758/EEG X X X X X X X X X X

23 Richtingaanwijzers 76/759/EEG X X X X X X X X X X

24 Achterkenteken-
plaatverlichting

76/760/EEG X X X X X X X X X X

25 Koplichten (met 
gloeilampen)

76/761/EEG X X X X X X

26 Mistlampen vóór 76/762/EEG X X X X X X

27 Sleepinrichtingen 77/389/EEG A A A A A A

28 Mistlichten achter 77/538/EEG X X X X X X X X X X

29 Achteruitrijlichten 77/539/EEG X X X X X X X X X X

30 Parkeerlichten 77/540/EEG X X X X X X
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Nr. Onderwerp Regelgeving M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Veiligheidsgordels 77/541/EEG A A A A A A

32 Zichtveld 77/649/EEG S

33 Identificatie van 
bedieningsorganen

78/316/EEG X X X X X X

34 Ontdooiings- en 
ontwasemings-
inrichtingen

78/317/EEG A O O O O O

35 Ruitenwissers en 
-sproeiers

78/318/EEG A O O O O O

36 Verwarmings-
systemen

2001/56/EG X X X X X X X X X X

37 Wielafschermingen 78/549/EEG X

38 Hoofdsteunen 78/932/EEG X

39 CO2-emissies/
brandstofverbruik

80/1268/EEG N/A

40 Motorvermogen 80/1269/EEG X X X X X X

41 Emissies van 
dieselmotoren

88/77/EEG A X X X X X

42 Zijdelingse 
bescherming

89/297/EEG X X X X

43 Opspat-
afschermings-
systemen

91/226/EEG X X X X

44 Massa's en 
afmetingen 
(personenwagens)

92/21/EEG X

45 Veiligheidsglas 92/22/EEG N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Banden 92/23/EEG A A A A A A A A A A

47 Snelheids-
begrenzers

92/24/EEG X X X
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Nr. Onderwerp Regelgeving M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Massa's en 
afmetingen (andere 
voertuigen dan de 
in punt 44 
genoemde)

97/27/EG X X X X X X X X X

49 Naar buiten uit-
stekende delen van 
bestuurderscabines

92/114/EEG A A A

50 Koppelingen 94/20/EG X X X X X X X X X X

51 Ontvlambaarheid 95/28/EG X

52 Bussen en 
toerbussen

2001/85/EG A A

53 Frontale botsing 96/79/EG N/A

54 Zijdelingse botsing 96/27/EG N/A N/A

56 Voertuigen 
bedoeld voor het 
vervoer van 
gevaarlijke 
goederen

98/91/EG X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1

57 Beschermings-
inrichting aan de 
voorzijde tegen 
klemrijden

2000/40/EG X X

58 Bescherming van 
voetgangers

2003/102/EG N/A N/A

1 De voorschriften van Richtlijn 98/91/EG zijn alleen van toepassing indien de fabrikant EG-typegoedkeuring 

aanvraagt voor een voertuig dat bedoeld is voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
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Aanhangsel 3

Overige voertuigen voor speciale doeleinden (inclusief caravans)

Ontheffingen worden alleen toegestaan als de fabrikant tot tevredenheid van de goed-

keuringsinstantie aantoont dat het voertuig vanwege het speciale doeleinde niet aan alle voor-

schriften kan voldoen.

Nr. Onderwerp Regelgeving M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Geluidsniveau 70/157/EEG H H H H H

2 Emissies 70/220/EEG Q Q Q Q Q

3 Brandstoftanks/
beschermings-
inrichtingen aan de 
achterzijde

70/221/EEG F F F F F X X X X

4 Plaats voor de achterste 
kentekenplaat

70/222/EEG A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Stuurinrichting 70/311/EEG X X X X X X X X X

6 Hang- en sluitwerk van 
deuren

70/387/EEG B B B

7 Geluidssignaal-
inrichting

70/388/EEG X X X X X

8 Achteruitkijkspiegels 71/127/EEG X X X X X

9 Reminrichtingen 71/320/EEG X X X X X X X X X

10 Onderdrukking 
radiostoringen

72/245/EEG X X X X X X X X X

11 Verontreiniging door 
dieselmotoren

72/306/EEG H H H H H

13 Beveiliging tegen 
diefstal en start-
onderbrekers

74/61/EEG X X X X X

14 Gedrag stuurinrichting 
bij botsingen

74/297/EEG X
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Nr. Onderwerp Regelgeving M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Sterkte van de 
zitplaatsen

74/408/EEG D D D D D

17 Snelheidsmeter en 
achteruitrij-inrichtingen

75/443/EEG X X X X X

18 Voorgeschreven platen 76/114/EEG X X X X X X X X X

19 Bevestigingspunten 
veiligheidsgordels

76/115/EEG D D D D D

20 Verlichtings- en 
lichtsignaalinrichtingen

76/756/EEG A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Retroflectoren 76/757/EEG X X X X X X X X X

22 Markerings-, breedte-, 
achter-, stop-, 
zijmarkerings- en 
dagrijlichten

76/758/EEG X X X X X X X X X

23 Richtingaanwijzers 76/759/EEG X X X X X X X X X

24 Achterkentekenplaat-
verlichting

76/760/EEG X X X X X X X X X

25 Koplichten (met 
gloeilampen)

76/761/EEG X X X X X

26 Mistlampen 76/762/EEG X X X X X

27 Sleepinrichtingen 77/389/EEG A A A A A

28 Mistlichten achter 77/538/EEG X X X X X X X X X

29 Achteruitrijlichten 77/539/EEG X X X X X X X X X

30 Parkeerlichten 77/540/EEG X X X X X

31 Veiligheidsgordels 77/541/EEG D D D D D
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Nr. Onderwerp Regelgeving M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Identificatie van 
bedieningsorganen

78/316/EEG X X X X X

34 Ontdooiings- en 
ontwasemings-
inrichtingen

78/317/EEG O O O O O

35 Ruitenwissers en 
-sproeiers

78/318/EEG O O O O O

36 Verwarmingssystemen 2001/56/EG X X X X X X X X X

40 Motorvermogen 80/1269/EEG X X X X X

41 Emissies van 
dieselmotoren

88/77/EEG H H H H H

42 Zijdelingse 
bescherming

89/297/EEG X X X X

43 Opspatafschermings-
systemen

91/226/EEG X X X X

45 Veiligheidsglas 92/22/EEG J J J J J J J J J

46 Banden 92/23/EEG X X X X X X X X X

47 Snelheidsbegrenzers 92/24/EEG X X X

48 Massa's en afmetingen 97/27/EG X X X X X X X X X

49 Naar buiten uitstekende 
delen van bestuurders-
cabines

92/114/EEG X X X

50 Koppelingen 94/20/EG X X X X X X X X X

51 Ontvlambaarheid 95/28/EG X

52 Bussen en toerbussen 2001/85/EG X X

54 Zijdelingse botsing 96/27/EG A

56 Voertuigen bedoeld 
voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen

98/91/EG X X X X X X

57 Beschermingsinrichting 
aan de voorzijde tegen 
klemrijden

2000/40/EG X X

58 Bescherming van voet-
gangers

2003/102/EG N/A



9911/3/06 REV 3 HD/lg 12
BIJLAGE XI DG C I NL

Aanhangsel 4

Mobiele kranen

Nr. Onderwerp Regelgeving Mobiele kraan van categorie N3

1 Geluidsniveau 70/157/EEG T

2 Emissies 70/220/EEG X

3 Brandstoftanks/beschermings-
inrichtingen aan de achterzijde

70/221/EEG X

4 Plaats voor de achterste kentekenplaat 70/222/EEG X

5 Stuurinrichting 70/311/EEG X krabbengang toegestaan

6 Hang- en sluitwerk van deuren 70/387/EEG A

7 Geluidssignaalinrichting 70/388/EEG X

8 Achteruitkijkspiegels 71/127/EEG X

9 Reminrichtingen 71/320/EEG U

10 Onderdrukking radiostoringen 72/245/EEG X

11 Verontreiniging door dieselmotoren 72/306/EEG X

12 Binneninrichting 74/60/EEG X

13 Beveiliging tegen diefstal en 
startonderbrekers

74/61/EEG X

15 Sterkte van de zitplaatsen 74/408/EEG D

17 Snelheidsmeter en achteruitrij-
inrichtingen

75/443/EEG X

18 Voorgeschreven platen 76/114/EEG X

19 Bevestigingspunten veiligheidsgordels 76/115/EEG D
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Nr. Onderwerp Regelgeving Mobiele kraan van categorie N3

20 Verlichtings- en lichtsignaal-
inrichtingen

76/756/EEG A + Y

21 Retroflectoren 76/757/EEG X

22 Markerings-, breedte-, achter-, stop-, 
zijmarkerings- en dagrijlichten

76/758/EEG X

23 Richtingaanwijzers 76/759/EEG X

24 Achterkentekenplaatverlichting 76/760/EEG X

25 Koplichten (met gloeilampen) 76/761/EEG X

26 Mistlampen 76/762/EEG X

27 Sleepinrichtingen 77/389/EEG A

28 Mistlichten achter 77/538/EEG X

29 Achteruitrijlichten 77/539/EEG X

30 Parkeerlichten 77/540/EEG X

31 Veiligheidsgordels 77/541/EEG D

33 Identificatie van bedieningsorganen 78/316/EEG X

34 Ontdooiings- en ontwasemings-
inrichtingen

78/317/EEG O

35 Ruitenwissers en -sproeiers 78/318/EEG O

36 Verwarmingssystemen 2001/56/EG X

40 Motorvermogen 80/1269/EEG X

41 Emissies van dieselmotoren 88/77/EEG V
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Nr. Onderwerp Regelgeving Mobiele kraan van categorie N3

42 Zijdelingse bescherming 89/297/EEG X

43 Opspatafschermingssystemen 91/226/EEG X

45 Veiligheidsglas 92/22/EEG J

46 Banden 92/23/EEG A, mits aan de voorschriften van ISO 
10571:1995 (E) of van het ETRTO 

Standards Manual 1998 wordt voldaan

47 Snelheidsbegrenzers 92/24/EEG X

48 Massa's en afmetingen 97/27/EEG X

49 Naar buiten uitstekende delen van 
bestuurderscabines

92/114/EEG X

50 Koppelingen 94/20/EG X

57 Beschermingsinrichting aan de voor-
zijde tegen klemrijden

2000/40/EG X
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Betekenis van de letters

X Geen ontheffingen behalve die welke in de regelgeving zijn vermeld.

N/A Deze regelgeving is niet van toepassing op dit voertuig (geen voorschriften).

A Ontheffing toegestaan omdat volledige inachtneming niet mogelijk is vanwege speciale 

doeleinden. De fabrikant moet tot tevredenheid van de typegoedkeuringsinstantie aantonen 

dat het voertuig vanwege de speciale doeleinden niet aan de voorschriften kan voldoen.

B Toepassing beperkt tot deuren die toegang geven tot de zitplaatsen bestemd voor normaal 

gebruik wanneer het voertuig op de weg rijdt en wanneer de afstand tussen het R-punt van 

de zitplaats en het gemiddelde vlak van het deuroppervlak, loodrecht gemeten op het 

middenlangsvlak van het voertuig, niet meer dan 500 mm bedraagt.

C Toepassing beperkt tot het gedeelte van het voertuig vóór de achterste zitplaats die 

bestemd is voor normaal gebruik wanneer het voertuig op de weg rijdt, en eveneens 

beperkt tot de trefzone van het hoofd zoals gedefinieerd in Richtlijn 74/60/EEG.

D Toepassing beperkt tot zitplaatsen die bestemd zijn voor normaal gebruik wanneer het 

voertuig op de weg rijdt. Zitplaatsen die bestemd zijn voor gebruik wanneer het voertuig 

op de weg rijdt, moeten voor de gebruikers duidelijk worden geïdentificeerd door middel 

van een pictogram of een bordje met een passende tekst.

E Alleen aan de voorzijde.

F Wijziging van de plaats en lengte van de vulpijp en een andere plaats voor de inwendige 

tank is toegestaan.
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G Voorschriften overeenkomstig de categorie van het basis-/incomplete voertuig (waarvan 

het chassis gebruikt is om het voertuig voor speciale doeleinden te bouwen). In het geval 

van incomplete /voltooide voertuigen is het aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de 

voorschriften voor voertuigen van de overeenkomstige categorie N (uitgaande van de 

maximummassa).

H Wijziging van de lengte van het uitlaatsysteem achter de laatste demper met niet meer dan 

2 m is toegestaan zonder nieuwe tests.

J Voor alle andere vensterbeglazing dan de beglazing van de bestuurderscabine (voor- en 

zijruiten) mag het materiaal van veiligheidsglas of van harde kunststof zijn.

K Extra noodalarmsystemen zijn toegestaan.

L Toepassing beperkt tot zitplaatsen die bestemd zijn voor normaal gebruik wanneer het 

voertuig op de weg rijdt. Voor alle achterzitplaatsen zijn als minimum bevestigingspunten 

voor heupgordels voorgeschreven. Zitplaatsen die bestemd zijn voor gebruik wanneer het 

voertuig op de weg rijdt, moeten voor de gebruikers duidelijk worden geïdentificeerd door 

middel van een pictogram of een bordje met een passende tekst.

M Toepassing beperkt tot zitplaatsen die bestemd zijn voor normaal gebruik wanneer het 

voertuig op de weg rijdt. Voor alle achterzitplaatsen zijn minimaal heupgordels verplicht. 

Zitplaatsen die bestemd zijn voor gebruik wanneer het voertuig op de weg rijdt, moeten 

voor de gebruikers duidelijk worden geïdentificeerd door middel van een pictogram of een 

bordje met een passende tekst.

N Op voorwaarde dat alle verplichte verlichtingsinrichtingen geïnstalleerd zijn en dat de 

geometrische zichtbaarheid niet wordt beïnvloed.

O Het voertuig moet aan de voorzijde uitgerust worden met een adequaat systeem.
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Q Wijziging van de lengte van het uitlaatsysteem achter de laatste demper met niet meer dan 

2 m is toegestaan zonder nieuwe tests. Een voor het meest representatieve basisvoertuig 

afgegeven EG-typegoedkeuring blijft geldig, ongeacht veranderingen van het referentie-

gewicht.

R Op voorwaarde dat de kentekenplaten van alle lidstaten gemonteerd kunnen worden en 

goed zichtbaar blijven.

S De lichtdoorlatendheidsfactor bedraagt ten minste 60%; bovendien is de blinde hoek van 

de A-stijl niet meer dan 10°.

T Uitsluitend met het complete/voltooide voertuig uit te voeren test. Het voertuig kan worden 

getest overeenkomstig Richtlijn 70/157/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

1999/101/EG. Met betrekking tot bijlage I, punt 5.2.2.1, van Richtlijn 70/157/EEG gelden 

de volgende grenswaarden:

81 dB(A) voor voertuigen met een motorvermogen van minder dan 75 kW;

83 dB(A) voor voertuigen met een motorvermogen van 75 kW of meer, maar minder dan 

150 kW;

84 dB(A) voor voertuigen met een motorvermogen van 150 kW of meer.

U Uitsluitend met het complete/voltooide voertuig uit te voeren test. Voertuigen met niet 

meer dan vier assen moeten aan alle voorschriften van Richtlijn 71/320/EEG voldoen. 

Voor voertuigen met meer dan vier assen zijn afwijkingen toegestaan, mits:

deze door de bijzondere constructie worden gerechtvaardigd;

aan alle remprestaties in verband met het parkeer-, bedrijfs- en hulpremsysteem, zoals 

voorgeschreven bij Richtlijn 71/320/EEG, is voldaan.

V De naleving van Richtlijn 97/68/EG kan worden aanvaard.

Y Mits alle verplichte verlichtingsinrichtingen zijn geïnstalleerd.
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BIJLAGE XII

BEPERKINGEN VOOR KLEINE SERIES EN RESTANTVOORRADEN

A. BEPERKINGEN VOOR KLEINE SERIES

1. Het aantal voertuigen van één type dat per jaar in de Gemeenschap overeenkomstig 

artikel 22 wordt geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht, mag niet groter zijn dan 

hieronder voor de betrokken voertuigcategorie is aangegeven:

Categorie Aantal voertuigen

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Het aantal voertuigen van één type dat per jaar in een lidstaat overeenkomstig artikel 23

wordt geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht, wordt door die lidstaat bepaald, 

maar mag niet groter zijn dan hieronder voor de betrokken voertuigcategorie is 

aangegeven:

Categorie Aantal voertuigen

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. BEPERKINGEN VOOR RESTANTVOORRADEN

Het maximumaantal complete en voltooide voertuigen dat in een lidstaat overeenkomstig 

de "restantvoorraad"-procedure in het verkeer wordt gebracht, wordt op een van de 

volgende wijzen - naar keuze van de lidstaat - beperkt:

– het maximumaantal voertuigen van een of meer types mag in het geval van 

categorie M1 niet meer bedragen dan 10% en in het geval van alle andere 

categorieën niet meer dan 30% van alle desbetreffende voertuigtypes die in de 

lidstaat in het vorige jaar in het verkeer zijn gebracht. Mocht 10%, respectievelijk 

30%, minder zijn dan 100 voertuigen, dan mag de lidstaat maximaal 100 voertuigen 

in het verkeer brengen, of

– voertuigen van een bepaald type worden beperkt tot die waarvoor op of na de 

fabricagedatum een geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven dat na de 

datum van afgifte ten minste drie maanden geldig is geweest, maar vervolgens door 

het van kracht worden van een regelgeving zijn geldigheid heeft verloren.
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BIJLAGE XIII

LIJST VAN ONDERDELEN OF UITRUSTINGSSTUKKEN DIE EEN

AANZIENLIJK RISICO KUNNEN VORMEN VOOR DE CORRECTE WERKING

VAN SYSTEMEN DIE ESSENTIEEL ZIJN VOOR DE VEILIGHEID

VAN HET VOERTUIG OF VOOR ZIJN MILIEUPRESTATIES,

DE PRESTATIE-EISEN ERVAN, DE PASSENDE TESTPROCEDURES, EN

DE VOORSCHRIFTEN INZAKE HET MERKEN EN HET VERPAKKEN

I. Onderdelen of uitrustingsstukken die grote invloed hebben op de veiligheid van het 

voertuig

Voorwerp 
nr.

Beschrijving 
voorwerp

Prestatie-eis Test-
procedure

Voorschriften 
voor het merken

Verpakkings-
voorschriften

1 […]

2

3

II. Onderdelen of uitrustingsstukken die grote invloed hebben op de milieuprestaties van het 

voertuig

Voorwerp 
nr.

Beschrijving 
voorwerp

Prestatie-eis Test-
procedure

Voorschriften 
voor het merken

Verpakkings-
voorschriften

1 […]

2

3
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BIJLAGE XIV

LIJST VAN OP GROND VAN REGELGEVINGEN AFGEGEVEN 

EG-TYPEGOEDKEURINGEN

Stempel van de type-

goedkeuringsinstantie

Lijstnummer: ...........................................................................................................................

Bestrijkt de periode van: …………………… tot......................................................................

Met betrekking tot elke in deze periode verleende, geweigerde of ingetrokken EG-typegoedkeuring 

worden de volgende gegevens verstrekt:

Fabrikant:.................................................................................................................................

EG-typegoedkeuringsnummer :................................................................................................

Reden voor uitbreiding (indien van toepassing):.......................................................................

Merk: .......................................................................................................................................

Type : ......................................................................................................................................

Datum van afgifte: ...................................................................................................................

Datum van eerste afgifte (in het geval van uitbreidingen): ........................................................
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BIJLAGE XV

LIJST VAN REGELGEVINGEN WAARVOOR EEN FABRIKANT 

ALS TECHNISCHE DIENST KAN WORDEN AANGEWEZEN

RegelgevingBetreft:

Richtlijn of 

verordening

Gelijkwaardig 

VN/ECE-reglement (*)

1. Banden 92/23/EEG 30 en 54

(*) Zie bijlage IV, deel II, voor nadere gegevens.



9911/3/06 REV 3 HD/lg 1
BIJLAGE XVI DG C I NL

BIJLAGE XVI

LIJST VAN REGELGEVINGEN WAARVOOR VIRTUELE TESTMETHODES MOGEN 

WORDEN GEBRUIKT DOOR EEN FABRIKANT OF EEN TECHNISCHE DIENST

RegelgevingBetreft:

Richtlijn of 

verordening

Gelijkwaardig 

VN/ECE-reglement (*)

[...]

(*) Zie bijlage IV, deel II, voor nadere gegevens.
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Aanhangsel 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WAARAAN VIRTUELE TESTMETHODES

MOETEN VOLDOEN

1. Patroon van de virtuele test

Als basisstructuur voor de beschrijving en uitvoering van virtuele tests moet het volgende 

schema worden gebruikt:

a) doel;

b) structuurmodel;

c) randvoorwaarden;

d) belastingsparameters;

e) berekening;

f) beoordeling;

g) documentatie.

2. Basisbeginselen voor computersimulatie en -berekening

2.1. Mathematisch model

Het door de aanvrager verstrekte simulatie-/rekenmodel moet een weerspiegeling zijn van 

de complexiteit van de constructie van het voertuig en/of de onderdelen, en van de 

voorschriften van de toepasselijke regelgevingen en de randwaarden ervan.

Het model moet aan de technische dienst worden verstrekt.



9911/3/06 REV 3 HD/lg 3
BIJLAGE XVI DG C I NL

2.2. Validatie van het model

Het model moet ten opzichte van de werkelijke testomstandigheden worden gevalideerd. 

Er moet worden aangetoond dat het model vergelijkbare resultaten oplevert als 

conventionele testprocedures.

2.3. Documentatie

De voor de simulatie en berekening gebruikte gegevens en hulpmiddelen moeten door de 

aanvrager beschikbaar worden gesteld, naar behoren worden gedocumenteerd en in een 

dossier worden bewaard.
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Aanhangsel 2

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR VIRTUELE TESTMETHODES

Regelgeving

Teksten Punt

Testvoorwaarden en bestuursrechtelijke bepalingen

[…] 

(voor elke in 

bijlage XVI genoemde 

regelgeving)

[...] [...]
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BIJLAGE XVII

PROCEDURES VOOR DE EG-MEERFASENTYPEGOEDKEURING

1. ALGEMEEN

1.1. Het goede verloop van een EG-meerfasentypegoedkeuring hangt af van de samenwerking 

tussen alle betrokken fabrikanten. Met het oog hierop zorgen de goedkeuringsinstanties 

ervoor dat er, voordat goedkeuring aan de eerste of latere fase wordt verleend, goede 

afspraken zijn gemaakt tussen de desbetreffende fabrikanten wat betreft de levering en 

uitwisseling van documenten en gegevens, zodat het voltooide voertuigtype voldoet aan de 

technische voorschriften van alle relevante regelgevingen zoals voorgeschreven in 

bijlage IV of XI. Dergelijke informatie omvat gegevens met betrekking tot relevante 

goedkeuringen van systemen, onderdelen en technische eenheden, alsmede van voertuig-

delen die bij het incomplete voertuig behoren, maar nog niet zijn goedgekeurd.

1.2. De overeenkomstig deze bijlage verleende EG-typegoedkeuringen zijn afgestemd op de 

staat van voltooiing van het voertuigtype en omvatten alle voor eerdere fasen verleende 

goedkeuringen.

1.3. Iedere bij een EG-meerfasentypegoedkeuring betrokken fabrikant is verantwoordelijk voor 

de goedkeuring en overeenstemming van de productie van alle systemen, onderdelen of 

technische eenheden die door hem zijn vervaardigd dan wel door hem aan de vorige 

bouwfase zijn toegevoegd. Hij is niet verantwoordelijk voor aspecten die in een vroegere 

fase zijn goedgekeurd, behalve wanneer hij de desbetreffende delen zo sterk wijzigt dat de 

eerder verleende goedkeuring ongeldig wordt.
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2. PROCEDURES

De typegoedkeuringsinstantie gaat als volgt te werk:

a) Zij verifieert of alle EG-typegoedkeuringscertificaten, die volgens de van toepassing 

zijnde regelgevingen voor voertuigtypegoedkeuring zijn verstrekt, het voertuigtype 

dekken in zijn staat van voltooiing en overeenkomen met de voorgeschreven 

vereisten.

b) Zij zorgt ervoor dat alle relevante gegevens, al naar gelang van de staat van 

voltooiing van het voertuig, opgenomen worden in het informatiedossier.

c) Zij vergewist zich er aan de hand van de verstrekte documentatie van dat de speci-

ficatie(s) en gegevens van deel I van het voertuiginformatiedossier zich ook bij de 

gegevens van de informatiepakketten en in de EG typegoedkeuringscertificaten met 

betrekking tot de relevante regelgevingen bevinden. Indien bij een voltooid voertuig 

een nummer van een punt van deel I van het informatiedossier niet vermeld is in de 

informatiedossiers voor een van de regelgevingen, vergewist zij zich ervan dat het 

desbetreffende onderdeel of kenmerk in overeenstemming is met de gegevens van 

het informatiedossier.

d) Zij inspecteert van een aantal voertuigen van het goed te keuren type delen en 

systemen, of laat deze inspecteren, om na te gaan of het (de) voertuig(en) gebouwd is 

(zijn) overeenkomstig de desbetreffende gegevens van het gewaarmerkte informatie-

pakket met betrekking tot alle relevante regelgevingen.

e) Zij verifieert (indien van toepassing) de installatie van technische eenheden of laat 

deze verificaties verrichten.
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3. Het aantal in de zin van punt 2, onder d), te inspecteren voertuigen moet voldoende zijn 

om, rekening houdend met de staat van voltooiing van het voertuig en volgens onder-

staande criteria, een adequate controle mogelijk te maken van de verschillende combinaties 

waarvoor EG-typegoedkeuring moet worden verleend:

– motor,

– versnellingsbak,

– aangedreven assen (aantal, plaats en onderlinge verbindingen),

– gestuurde assen (aantal en plaats),

– carrosserievormen,

– aantal deuren,

– kant van het stuur,

– aantal zitplaatsen,

– niveau van de uitrusting.

4. IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG

4.1. Voertuigidentificatienummer

a) Het bij Richtlijn 76/114/EEG voorgeschreven identificatienummer van het basis-

voertuig (VIN) wordt tijdens alle daaropvolgende fasen van het typegoedkeurings-

proces behouden om de "traceerbaarheid" ervan te waarborgen.
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b) In de laatste voltooiingsfase mag de daarbij betrokken fabrikant in overleg met de 

goedkeuringsinstantie het eerste en tweede deel van het voertuigidentificatienummer 

enkel en alleen door zijn eigen voertuigcode en de voertuigidentificatiecode 

vervangen als het voertuig onder zijn eigen handelsnaam moet worden geregistreerd. 

In dat geval wordt het volledige voertuigidentificatienummer van het basisvoertuig 

niet geschrapt.

4.2. Extra plaat van de fabrikant

In de tweede en latere fasen bevestigt iedere fabrikant ter aanvulling van de bij Richtlijn

76/114/EEG (laatste versie) voorgeschreven plaat nog een plaat op het voertuig, waarvan 

in het aanhangsel bij deze bijlage een model wordt gegeven. Deze plaat wordt vast 

bevestigd op een in het oog springende en gemakkelijk toegankelijke plaats op een 

onderdeel dat normaal niet wordt vervangen. Hierop moeten duidelijk en onuitwisbaar in 

onderstaande volgorde de volgende gegevens worden vermeld:

– naam van de fabrikant,

– de delen 1, 3 en 4 van het EG-typegoedkeuringsnummer,

– goedkeuringsfase,

– voertuigidentificatienummer,

– toelaatbare maximummassa van het voertuig (a),

  

(a) Alleen vermelden wanneer deze waarde tijdens de lopende goedkeuringsfase is veranderd.
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– toelaatbare maximummassa van de voertuigcombinatie (indien het voertuig een 

aanhangwagen mag trekken) (a),

– toelaatbare maximummassa op iedere as; assen in volgorde van voor naar achter 

vermelden (a),

– in het geval van een oplegger of middenasaanhangwagen, de toelaatbare maximum-

massa op de koppelinrichting (a).

Tenzij hierboven anders vermeld, moet de plaat aan de eisen van Richtlijn 76/114/EEG 

voldoen.
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Aanhangsel

MODEL VAN DE EXTRA PLAAT VAN DE FABRIKANT

Onderstaand voorbeeld dient uitsluitend ter indicatie.

NAAM VAN DE FABRIKANT (fase 3)

e2*98/14*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1-700 kg

2-810 kg
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BIJLAGE XVIII

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG VAN HET VOERTUIG

Verklaring van de fabrikant van basisvoertuigen/incomplete voertuigen 

die niet zijn voorzien van een Certificaat van Overeenstemming

Verklaringnummer:

Ondergetekende verklaart hierbij dat het hierna omschreven voertuig in zijn eigen fabriek is 

vervaardigd en dat het om een fabrieksnieuw voertuig gaat.

0.1. Merk (firmanaam): .....................................................................................................

0.2. Type voertuig: ............................................................................................................

0.2.1. Handelsbenaming(en):................................................................................................

0.3. Middel tot identificatie van het type: ..........................................................................

0.6. Voertuigidentificatienummer : ....................................................................................

0.8. Adres van de assemblagefabriek(en):..........................................................................
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Voorts verklaart de ondergetekende dat het voertuig bij aflevering voldeed aan het bepaalde in 

onderstaande regelgevingen:

Onderwerp Regelgeving Typegoed-
keuringsnummer

Lidstaat of 
Deelnemende 

Partij (+) die EG-
typegoedkeuring heeft 

verleend (++)

1. Geluidsniveau

2. Emissies

3.

Enz.

(+) Deelnemende Partij bij de herziene Overeenkomst van 1958

(++) Te vermelden indien dit gegeven niet uit van het EG-typegoedkeuringsnummer kan worden afgeleid.

Deze verklaring wordt afgegeven overeenkomstig de bepalingen van bijlage XI bij 

Richtlijn …/…EG*.

................................................................................................................................................

(Plaats) (Handtekening) (Datum)

  

* PB: nummer van deze richtlijn invullen.
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BIJLAGE XIX

TIJDSCHEMA VOOR DE UITVOERING VAN DEZE RICHTLIJN 

MET BETREKKING TOT DE TYPEGOEDKEURING

UitvoeringsdatumCategorie

Nieuwe voertuigtypes
Facultatief

Nieuwe voertuigtypes 
Verplicht

Bestaande 
voertuigtypes 

Verplicht

M1 n.v.t. ++ 18 maanden na 
inwerkingtreding∗

n.v.t. ++

Voertuigen voor 
speciale doeleinden 
van categorie M1

18 maanden na 
inwerkingtreding

42 maanden na 
inwerkingtreding

54 maanden na 
inwerkingtreding

Incomplete en 
complete voertuigen 
van categorie N1

18 maanden na 
inwerkingtreding

36 maanden na 
inwerkingtreding

48 maanden na 
inwerkingtreding

Voltooide voertuigen 
van categorie N1

18 maanden na 
inwerkingtreding

48 maanden na 
inwerkingtreding

66 maanden na 
inwerkingtreding

  

∗ PB: overal de juist uitgerekende datum invullen. Dank u!
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Uitvoeringsdatum*Categorie

Nieuwe voertuigtypes
Facultatief

Nieuwe voertuigtypes 
Verplicht

Bestaande 
voertuigtypes 

Verplicht

Incomplete en
complete voertuigen 
van de categorieën N2, 
N3, O1, O2, O3, O4

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[36 maanden na 
inwerkingtreding]

[60 maanden na 
inwerkingtreding]

Incomplete en 
complete voertuigen 
van de categorieën M2
en M3

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[30 maanden na 
inwerkingtreding]

Voertuigen voor 
speciale doeleinden 
van de categorieën N1, 
N2, N3, M2, M3, O1, 
O2, O3, O4

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[60 maanden na 
inwerkingtreding]

[84 maanden na 
inwerkingtreding]

Voltooide voertuigen 
van de categorieën N2
of N3

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[60 maanden na 
inwerkingtreding]

[84 maanden na 
inwerkingtreding]

Voltooide 
motorvoertuigen van 
de categorieën M2 of 
M3

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[36 maanden na 
inwerkingtreding]

[60 maanden na 
inwerkingtreding]

Voltooide voertuigen 
van de categorieën O1, 
O2, O3 of O4

[18 maanden na 
inwerkingtreding]

[48 maanden na 
inwerkingtreding]

[72 maanden na 
inwerkingtreding]

(++) Niet van toepassing.

  

* PB: overal de juist uitgerekende datum invullen. Dank u!
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BIJLAGE XX

TERMIJNEN VOOR DE OMZETTING VAN DE INGETROKKEN 

RICHTLIJNEN/VERORDENINGEN IN NATIONAAL RECHT

Deel A

Richtlijn 70/156/EEG en alle besluiten tot wijziging ervan

Richtlijn/Verordening Opmerking

Richtlijn 70/156/EEG1

Richtlijn 78/315/EEG2

Richtlijn 78/547/EEG3

Richtlijn 80/1267/EEG4

Richtlijn 87/358/EEG5

Richtlijn 87/403/EEG6

Richtlijn 92/53/EEG7

Richtlijn 93/81/EEG8

Richtlijn 95/54/EG9 Alleen artikel 3.

Richtlijn 96/27/EG10 Alleen artikel 3.

  

1 PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1.
2 PB L 81 van 28.3.1978, blz. 1.
3 PB L 168 van 26.6.1978, blz. 39.
4 PB L 375 van 31.12.1980, blz. 34.
5 PB L 192 van 11.7.1987, blz. 51.
6 PB L 220 van 8.8.1987, blz. 44.
7 PB L 225 van 10.8.1992, blz. 1.
8 PB L 264 van 23.10.1993, blz. 49.
9 PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1.
10 PB L 169 van 8.7.1996, blz. 1.
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Richtlijn/Verordening Opmerking

Richtlijn 96/79/EG1 Alleen artikel 3.

Richtlijn 97/27/EG2 Alleen artikel 8.

Richtlijn 98/14/EG3

Richtlijn 98/91/EG4 Alleen artikel 3.

Richtlijn 2000/40/EG5 Alleen artikel 4.

Richtlijn 2001/92/EG6 Alleen artikel 3.

Richtlijn 2001/56/EG7 Alleen artikel 7.

Richtlijn 2001/85/EG8 Alleen artikel 4.

Richtlijn 2001/116/EG9

Verordening (EG) nr. 807/200310 Alleen Bijlage III, punt 2

Richtlijn 2003/97/EG11 Alleen artikel 4

Richtlijn 2003/102/EG12 Alleen artikel 6

Richtlijn 2004/3/EG13 Alleen artikel 1

Richtlijn 2004/78/EG14 Alleen artikel 2

Richtlijn 2004/104/EG15 Alleen artikel 3

Richtlijn 2005/49/EG16 Alleen artikel 2

  

1 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 7.
2 PB L 233 van 25.8.1997, blz. 1.
3 PB L 91 van 25.3.1998, blz. 1.
4 PB L 11 van 16.1.1999, blz. 25.
5 PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9.
6 PB L 291 van 8.11.2001, blz. 24.
7 PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21.
8 PB L 42 van 13.2.2002, blz. 42.
9 PB L 18 van 21.1.2002, blz. 1.
10 PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36.
11 PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1.
12 PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15.
13 PB L 49 van 19.2.2004, blz. 36.
14 PB L 153 van 30.4.2004, blz. 107.
15 PB L 337 van 13.11.2004, blz. 13.
16 PB L 194 van 26.7.2005, blz. 12.
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DEEL B

Termijnen voor de omzetting in nationaal recht

Richtlijn/Verordening Termijn voor de omzetting Toepassingsdatum

Richtlijn 70/156/EEG 10 augustus 1971

Richtlijn 78/315/EEG 30 juni 1979

Richtlijn 78/547/EEG 15 december 1979

Richtlijn 80/1267/EEG 30 juni 1982

Richtlijn 87/358/EEG 1 oktober 1988

Richtlijn 87/403/EEG 1 oktober 1988

Richtlijn 92/53/EEG 31 december 1992 1 januari 1993

Richtlijn 93/81/EEG 1 oktober 1993

Richtlijn 95/54/EG 1 december 1995

Richtlijn 96/27/EG 20 mei 1997

Richtlijn 96/79/EG 1 april 1997

Richtlijn 97/27/EG 22 juli 1999

Richtlijn 98/14/EG 30 september 1998 1 oktober 1998

Richtlijn 98/91/EG 16 januari 2000
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Richtlijn/Verordening Termijn voor de omzetting Toepassingsdatum

Richtlijn 2000/40/EG 31 juli 2002 1 augustus 2002

Richtlijn 2001/92/EG 30 juni 2002

Richtlijn 2001/56/EG 9 mei 2003

Richtlijn 2001/85/EG 13 augustus 2003

Richtlijn 2001/116/EG 30 juni 2002 1 juli 2002

Richtlijn 2003/97/EG1 25 januari 2005

Richtlijn 2003/102/EG2 31 december 2003

Richtlijn 2004/3/EG 18 februari 2005

Richtlijn 2004/78/EG 30 september 2004

Richtlijn 2004/104/EG 31 december 2005 1 januari 2006

Richtlijn 2005/49/EG 30 juni 2006 1 juli 2006

  

1 PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1.
2 PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15.
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BIJLAGE XXI

CONCORDANTIETABEL

(bedoeld in artikel 49, tweede alinea)

Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

- Artikel 1

Artikel 1, eerste alinea Artikel 2, lid 1

Artikel 1, tweede alinea Artikel 2, lid 2, onder a) en b)

- Artikel 2, lid 2, onder c)

- Artikel 2, lid 3 en lid 4

Artikel 2 Artikel 3

- Artikel 4

- Artikel 5

- Artikel 6, lid 1

Artikel 3, lid 1 Artikel 6, lid 2

Artikel 3, lid 2 Artikel 6, lid 3

- Artikel 6, lid 4

Artikel 3, lid 3 Artikel 6, lid 5, onder a) en b)
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Artikel 3, lid 4 Artikel 7, leden 1 en 2

Artikel 3, lid 5 Artikel 6, lid 6, en artikel 7, lid 1

- Artikel 6, leden 7 en 8

- Artikel 7, leden 3 en 4

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder a) Artikel 9, lid 1

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder b) Artikel 9, lid 2

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder c) Artikel 10, lid 1

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder d) Artikel 10, lid 2

- Artikel 10, lid 3

Artikel 4,lid 1, tweede alinea Artikel 9, lid 4

Artikel 4, lid 1, derde alinea Artikel 9, lid 5

- Artikel 9, leden 6 en 7

- Artikel 8, leden 1 en 2

Artikel 4, lid 2 Artikel 8, lid 3

Artikel 4, lid 3, eerste en derde zin Artikel 9, lid 3

Artikel 4, lid 3, tweede zin Artikel 8, lid 4

Artikel 4, lid 4 Artikel 10, lid 4

Artikel 4, lid 5 Artikel 8, leden 5 en 6
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Artikel 4, lid 6 Artikel 8, leden 7 en 8

Artikel 5, lid 1 Artikel 13, lid 1

Artikel 5, lid 2 Artikel 13, lid 2

Artikel 5, lid 3, eerste alinea Artikel 15, lid 1

Artikel 5, lid 3, tweede alinea Artikel 15, lid 3

Artikel 5, lid 3, derde alinea Artikels 15, lid 2, artikel 16, leden 1 en 2

Artikel 5, lid 3, vierde alinea Artikel 13, lid 3

Artikel 5, lid 4, eerste alinea Artikel 14, lid 1

Artikel 5, lid 4, tweede alinea Artikel 14, lid 3, en artikel 16, lid 2

Artikel 5, lid 4, derde alinea Artikel 14, lid 2

Artikel 5, lid 4, vierde alinea, eerste zin Artikel 13, lid 3

Artikel 5, lid 4, vierde alinea, tweede zin Artikel 16, lid 3

Artikel 5, lid 5 Artikel 17, lid 4

Artikel 5, lid 6 Artikel 14, lid 4

- Artikel 17, lid 1 tot en met 3

Artikel 6, lid 1, eerste alinea Artikel 18, lid 1

- Artikel 18, lid 2

Artikel 6, lid 1, tweede alinea Artikel 18, lid 3
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Artikel 6, lid 2 -

- Artikel 18, leden 4 tot en met 8

Artikel 6, lid 3 Artikel 19, leden 1 en 2

- Artikel 19, lid 3

Artikel 6, lid 4 Artikel 38, lid 2, eerste alinea

- Artikel 38, lid 2, tweede alinea

Artikel 7, lid 1 Artikel 26, lid 1

- Artikel 26, lid 2

Artikel 7, lid 2 Artikel 28

Artikel 7, lid 3 Artikel 29

Artikel 8, lid 1 -

- Artikel 22

Artikel 8, lid 2, onder a), eerste zin Artikel 26, lid 3

Artikel 8, lid 2, onder a), tweede zin -

Artikel 8, lid 2, onder a), derde tot en met zesde zin Artikel 23, leden 1, 3 en 5

- Artikel 23, lid 2

- Artikel 23, lid 4, eerste alinea

Artikel 8, lid 2, onder b), punt 1, eerste en tweede 

alinea

Artikel 27, lid 1
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Artikel 8, lid 2, onder b), punt 1, derde alinea Artikel 27, lid 2

Artikel 8, lid 2, onder b), punt 2, eerste en tweede 

alinea

Artikel 27, lid 3

Artikel 8, lid 2, onder b), punt 2, derde en vierde 

alinea

-

- Artikel 27, lid 4

Artikel 8, lid 2, onder c), eerste alinea Artikel 20, leden 1 en 2

Artikel 8, lid 2, onder c), tweede alinea Artikel 20, lid 4, eerste alinea

Artikel 8, lid 2, onder c), derde alinea -

Artikel 8, lid 2, onder c), vierde alinea Artikel 20, lid 4, tweede alinea

- Artikel 20, lid 43, derde alinea

- Artikel 20, leden 3 en lid 5

Artikel 8, lid 2, onder c), vijfde en zesde alinea Artikel 21

Artikel 8, lid 3 Artikel 23, lid 4, tweede alinea

- Artikel 24

- Artikel 25

Artikel 9, lid 1 Artikel 36

Artikel 9, lid 2 Artikel 34, leden 1 en 2

- Artikel 34, leden 3 en 4
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Artikel 10, lid 1 Artikel 12, lid 1

Artikel 10, lid 2 Artikel 12, lid 2, eerste alinea, eerste zin

- Artikel 12, lid 2, eerste alinea, tweede zin

Artikel 11, lid 1 Artikel 30, lid 2

Artikel 11, lid 2 Artikel 30, lid 1

Artikel 11, lid 3 Artikel 30, lid 3

Artikel 11, lid 4 Artikel 30, lid 4

Artikel 11, lid 5 Artikel 30, lid 5

Artikel 11, lid 6 Artikel 30, lid 6

- Artikel 31

- Artikel 32

Artikel 12, eerste zin Artikel 33, lid 1

Artikel 12, tweede zin Artikel 33, lid 2

- Artikel 37

- Artikel 38, lid 1

Artikel 13, lid 1 Artikel 40, lid 1

- Artikel 39, lid 1

Artikel 13, lid 2 Artikel 39, lid 2

Artikel 13, lid 3 Artikel 40, leden 2 en 3
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Artikel 13, lid 4 Artikel 39, lid 4

Artikel 13, lid 5 Artikel 39, lid 2

- Artikel 39, lid 3

Artikel 14, lid 1, eerste streepje Artikel 41, lid 1, onder a)

Artikel 14, lid 1, tweede streepje, eerste zin Artikel 43, lid 1, onder b)

- Artikel 41, lid 1, onder c)

Artikel 14, lid 1, tweede streepje, tweede zin Artikel 41, lid 4

Artikel 14, lid 1, tweede streepje, punt i) Artikel 41, lid 6

Artikel 14, lid 1, tweede streepje, punt ii) -

Artikel 14, lid 2, eerste alinea -

Artikel 14, lid 2, tweede alinea Artikel 41, lid 8

- Artikel 42

- Artikel 43, leden 2 tot 5

- Artikelen 44 tot en met 51

Bijlage I Bijlage I

Bijlage II Bijlage II

Bijlage III Bijlage III

Bijlage IV Bijlage IV

- Bijlage IV, Aanhangsel 1
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Richtlijn 70/156/EEG De onderhavige richtlijn

Bijlage V Bijlage V

Bijlage VI Bijlage VI

- Bijlage VI, Aanhangsel 1

Bijlage VII Bijlage VII

- Bijlage VII, Aanhangsel 1

Bijlage VIII Bijlage VIII

Bijlage IX Bijlage IX

Bijlage X Bijlage X

Bijlage XI Bijlage XI

Bijlage XII Bijlage XII

- Bijlage XIII

Bijlage XIII Bijlage XIV

- Bijlage XV

- Bijlage XVI

Bijlage XIV Bijlage XVII

Bijlage XV BijlageXVIII

- Bijlage XIX

- Bijlage XX

- Bijlage XXI
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I. INLEIDING

1. Op 14 juli 2003 heeft de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement een 

voorstel 1 doen toekomen voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd. 

2. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing op 11 februari 2004 aangenomen2. 

3. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 januari 2006 advies uitgebracht3.

4. Op 29 oktober 2004 heeft de Commissie haar gewijzigde voorstel goedgekeurd4. Hierin 

worden de amendementen 3, 6 tot en met 10, 12, 21 en 22 gedeeltelijk of in beginsel overge-

nomen en de amendementen 1, 2, 4, 5, 11, 13 tot en met 19 en 23 tot en met 34 verworpen.

Ook voert het voorstel de mogelijkheid in om verordeningen aan te wenden als alternatief 

voor bijzondere richtlijnen, en worden de verplichtingen van de lidstaten ten aanzien van het 

vrije verkeer van goedgekeurde voertuigen, hun onderdelen en technische eenheden 

verduidelijkt. Tenslotte wordt voorgesteld in het typegoedkeuringssysteem voor voertuigen 

van de EG ter vervanging van bepaalde EG-richtlijnen, reglementen van de VN/ECE op te 

nemen, en omvat het voorstel wijzigingen inzake de vrijwaringsclausules en de 

uitvoeringsmaatregelen, bepalingen in verband met de uitbreiding van de Gemeenschap met 

de nieuwe lidstaten, en criteria voor technische diensten en organen die de certificatie van 

kwaliteitssystemen uitvoeren.

  
1 Doc. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022.
2 Doc. 6115/04 ENT 35 CODEC 180.
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 def. corr. - bekendgemaakt in PB C 108 van 30.4.2004.
4 Doc. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. Op 7 december 2005 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers (deel 1), teneinde 

de aanneming van het gemeenschappelijke standpunt mogelijk te maken, met eenparigheid 

van stemmen een politiek akkoord5 bereikt over een compromistekst.

6. De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt6 overeenkomstig artikel 251 van het EG-

Verdrag goedgekeurd op 11 december 2006.

II. DOELSTELLINGEN

Dit voorstel vorm de tweede en laatste fase van de herschikking van kaderrichtlijn 

70/156/EEG7 van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de 

lidstaten betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan. 

De eerste fase van de herschikking, die uit de codificatie van de technische bijlagen bestond, 

werd afgerond met de vaststelling van Richtlijn 2001/116/EG van de Commissie8. De tweede 

fase bestaat uit de herschikking van het gehele dispositief van de richtlijn.

  
5 Doc. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900.
6 Doc. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423.
7 PB L 42 van 23 februari 1970.
8 PB L 18 van 21 januari 2002.
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III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het door de Raad aangenomen gemeenschappelijk standpunt komt gedeeltelijk overeen met

het advies van het Europees Parlement in eerste lezing. Tien van de 34 amendementen van het 

Europees Parlement waren al geheel, gedeeltelijk of in beginsel, in het gewijzigde 

Commissievoorstel verwerkt. Vrijwel allemaal hebben ze een plaats gekregen in het gemeen-

schappelijk standpunt. 

Het gemeenschappelijk standpunt bevat ook een aantal nieuwe bepalingen die de Raad als 

essentieel beschouwt omdat zij voor een efficiënte uitvoering van de richtlijn zorgen en tot de 

goede werking van de interne markt bijdragen.

De Commissie heeft zich neergelegd bij alle wijzigingen op haar gewijzigde voorstel die de 

Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt heeft opgenomen.

Algemeen:

- de titel van de richtlijn is gewijzigd;

- er zijn vijf nieuwe overwegingen: (12) tot en met (15), en (22);

- twee overwegingen zijn gewijzigd: (10) en (19);

- er zijn zeven nieuwe artikelen: 11, 31, 34, 41 tot en met 43, en 46;

- zeventien artikelen zijn gewijzigd: 1 tot en met 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 

39, 47 en 48;

- er zijn drie nieuwe bijlagen: XIII, XV and XVI;

- drie bijlagen zijn gewijzigd: V, XII and XX.
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Analyse van het gemeenschappelijk standpunt in doc. 9911/06

Nieuwe elementen in het gemeenschappelijk standpunt in vergelijking tot het Commissievoorstel :

Titel:

Er wordt duidelijk aangegeven dat het om een kaderrichtlijn gaat.

Overwegingen:

Overweging (10) werd aangevuld om de procedure bij de opneming van reglementen van de 

VN/ECE in het Gemeenschapsrecht te verduidelijken;

Overwegingen (12), (13), en (14) zijn nieuw. Zij hebben betrekking op de controle van bepaalde 

onderdelen en uitrustingsstukken die op voertuigen kunnen worden bevestigd alvorens deze op de 

markt worden gebracht.

Overweging (15) is nieuw. Zij heeft betrekking op de doeltreffende beschermingsmaatregelen die 

de producent moet nemen indien er risico's voor de gezondheid en de veiligheid van de consument 

bestaan.

Overweging (19) behandelt de procedure voor spoedgevallen.

Overweging (22) is nieuw. Hierin worden de lidstaten aangemoedigd hun eigen correlatietabellen 

op te stellen.
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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen (artikelen 1 - 3)

Artikel 1: Onderwerp

Het feit dat het hier een kaderrichtlijn betreft wordt onderstreep, en toegevoegd wordt dat in deze 

richtlijn ook de bepalingen worden vastgesteld voor de verkoop en het in het verkeer brengen van 

onderdelen en uitrustingsstukken voor voertuigen die overeenkomstig deze richtlijn zijn goed-

gekeurd.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid tot onderdelen en uitrustingsstukken die 

bestemd zijn voor voertuigen die onder deze richtlijn vallen.

Er wordt een facultatieve typegoedkeuring ingesteld voor mobiele machines, voor voertuigen voor 

gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en de ordehandhavings-

diensten en voor gebruik op bouwplaatsen, in steengroeven, in havens of op luchthavens.

Artikel 3: Definities

Nieuwe definities: "regelgeving", "bijzondere richtlijn of verordening", "hybride elektrisch 

voertuig", "originele onderdelen of uitrustingsstukken", "bevoegde instantie", "virtuele 

testmethode".

De volgende definities worden gewijzigd: "hybride motorvoertuig", "systeem", "onderdeel", 

"technische eenheid", "fabrikant", "goedkeuringsinstantie", "technische dienst", en "certificaat van 

overeenstemming".
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Hoofdstuk II: Algemene verplichtingen (artikelen 4 en 5)

Artikel 4: Verplichtingen van de lidstaten

In lid 3 worden de grenzen van het verbieden, beperken of belemmeren door de lidstaten 

aangegeven, terwijl in lid 4 de inhoud van de kennisgeving wordt voorgeschreven.

Hoofdstuk IV: Verloop van de EG-typegoedkeuringsprocedures (artikel 8 - 12)

Nieuw Artikel 11 ("Voor EG-typegoedkeuring vereiste tests"), waarin algemene voorschriften 

voor deze tests worden gegeven.

Artikel 12: Maatregelen inzake de overeenstemming van de productie

Hierin is een nieuw lid 3 opgenomen om te garanderen dat de procedure voor de overeenstemming

van de productie correct wordt gevolgd.

Hoofdstuk VII: Certificaat van overeenstemming en markeringen (artikel 18 - 19)

Artikel 18

Certificaat van overeenstemming

Mogelijkheid voor de lidstaten om voor te schrijven dat het certificaat van overeenstemming naar 

hun eigen taal wordt vertaald, en voor de fabrikant om informatie langs elektronische weg aan de 

registratie-instantie te doen toekomen.
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Hoofdstuk VIII: Nieuwe technologieën of concepten die onverenigbaar zijn met de bijzondere 

richtlijnen (artikel 20 en 21)

Artikel 20: Ontheffingen voor nieuwe technologieën of nieuwe concepten

Voertuigen die zijn vervaardigd in overeenstemming met een voorlopige goedkeuring die door een 

of enkele lidstaten is aanvaard voor deze werd ingetrokken bij een beschikking van de Commissie,

mogen geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht worden in elke lidstaat die de voorlopige 

goedkeuring had aanvaard.

Hoofdstuk IX: In kleine series gebouwde voertuigen (artikel 22 en 23)

Artikel 23: Nationale typegoedkeuring van kleine series

Lid I werd opnieuw geformuleerd om het voor kleine fabrikanten interessanter te maken het 

bepaalde betreffende kleine, "nationale" series toe te passen. De lidstaten krijgen de mogelijkheid 

praktische regels vast te stellen om wederzijdse erkenning te vergemakkelijken.

Hoofdstuk X: Individuele goedkeuringen (artikel 24 - 25)

Artikel 24: Algemene bepalingen

Dezelfde wijzigingen als in artikel 23.

Het is niet noodzakelijk destructieve tests uit te voeren.

De individuele goedkeuringen kunnen niet gedecentraliseerd worden.

De mogelijkheid wordt geboden om de individuele goedkeuringsprocedure toe te passen voor 

voertuigen die vóór hun eerste registratie door hun eigenaar zijn gewijzigd.



9911/3/06 REV 3 ADD 1 ier/BAR/rv 9
DG C I A NL

Hoofdstuk XI: Registratie, verkoop en in het verkeer brengen (artikel 26 - 28)

Artikel 28: Verkoop en in het verkeer brengen van onderdelen en technische eenheden

Er wordt beter onderscheid gemaakt tussen gevallen waarin de verkoop van bepaalde niet-

goedgekeurde onderdelen is toegestaan, en die waarin dit verboden is.

In een nieuw lid 4 wordt verduidelijkt dat indien onderdelen bestemd zijn voor montage op 

voertuigen die vrijgesteld zijn van de voorschriften in deze richtlijn, zij niet aan de technische 

bepalingen van de desbetreffende bijzondere richtlijnen behoeven te voldoen.

Hoofdstuk XII: Vrijwaringsclausules (Artikel 29 - 33)

Artikel 29

Voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die aan deze richtlijn voldoen

Verduidelijking van de maatregelen die de Commissie dient te nemen in geval van tekortkomingen 

in de betrokken regelgevingen of van onjuiste toepassing van de betrokken voorschriften.

Nieuw artikel 31 ("Onderdelen en uitrustingsstukken die een aanzienlijk risico vormen voor 

de correcte werking van essentiële systemen"), waarbij een vergunningsverleningsprocedure 

wordt ingevoerd die overeenkomt met de typegoedkeuringsprocedure, teneinde de verkoop van 

producten die een aanzienlijk risico kunnen vormen voor de veiligheid van het voertuig of voor zijn 

milieuprestaties, aan banden te kunnen leggen.
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Artikel 32: Terugroepen van voertuigen

Dit artikel is ingevoerd om de maatregelen tegen fabrikanten die verplicht zijn tot de terugroeping 

van voertuigen over te gaan, evenrediger te maken.

Door middel van een nieuw lid 4 kan de "terugroepingsprocedure" worden ingeleid voor onderdelen 

waarvoor geen voorschriften uit hoofde van een regelgeving gelden.

Hoofdstuk XIII: Internationale regelgeving (artikelen 34 - 36)

In een nieuw Artikel 34 ("VN/ECE-reglementen die deel uitmaken van de EG-typegoed-

keuring") wordt de hierbij in acht te nemen procedure uiteengezet.

Artikel 35: Gelijkwaardigheid van VN/ECE-reglementen met richtlijnen of verordeningen

De procedure wordt verduidelijkt.

Hoofdstuk XIV: Het verstrekken van technische informatie (artikel 37 en 38)

Artikel 38: Informatie voor fabrikanten van onderdelen of technische eenheden

Dit artikel houdt verband met artikel 31 en handelt over de verplichting van de fabrikant dan wel 

zijn leverancier om nauwkeurige informatie te verstrekken over de werking van bepaalde 

veiligheidsvoorzieningen.
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Hoofdstuk XV: Uitvoeringsmaatregelen en wijzigingen (artikel 39 - 40)

Artikel 39: Uitvoeringsmaatregelen voor en wijzigingen van deze richtlijn en de bijzondere 

richtlijnen en verordeningen

Verduidelijkt wordt hoe technische voorschriften kunnen worden vastgesteld voor voertuigen in 

kleine series die geen auto’s zijn en voor in het kader van een individuele goedkeuringsprocedure 

goedgekeurde voertuigen: na advies van het in artikel 40 bedoelde technische comité motor-

voertuigen kan de Commissie geharmoniseerde bepalingen vaststellen.

Hoofdstuk XVI: Aanwijzing en aanmelding van technische diensten (artikel 41 - 43)

Dit hoofdstuk vervangt het vroegere artikel 38: Aanmelding van goedkeuringsinstanties en 

technische diensten en lichamen. Het omvat drie nieuwe artikelen: 

Artikel 41: Aanwijzing van technische diensten: Er worden vier categorieën ingesteld, en 

goedkeuringsinstanties of fabrikanten mogen in bepaalde gevallen als technische dienst optreden.

Artikel 42: Beoordeling van de vaardigheden van de technische diensten: De betreffende 

procedure wordt omschreven.

Artikel 43: Aanmeldingsprocedures: De betreffende procedure wordt omschreven.
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Hoofdstuk XVII: Slotbepalingen (artikel 44 - 51)

Volgens het nieuwe artikel 46 ("Sancties") stellen de lidstaten de sancties vast die van toepassing 

zijn in geval van overtreding van de bepalingen, treffen zij alle maatregelen die nodig zijn voor de 

toepassing van die sancties en stellen zij de Commissie uiterlijk achttien maanden na de inwerking-

treding van de richtlijn in kennis van de desbetreffende bepalingen.

Artikel 47: Evaluatie 

Uiterlijk 48 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn brengt de Commissie verslag uit aan 

het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van deze richtlijn.

Artikel 48: Omzetting

De termijn voor de omzetting wordt van twaalf op achttien maanden gebracht.

Bijlagen

Bijlage V: Procedures voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen

Er zijn twee nieuwe aanhangsels toegevoegd die betrekking hebben op de nieuwe artikelen 41 - 43:

- Aanhangsel 1: Normen waaraan de in artikel 41 bedoelde entiteiten moeten voldoen

- Aanhangsel 2: Procedure voor de beoordeling van de technische diensten
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Bijlage XII: Beperkingen voor kleine series en restantvoorraden

Het maximumaantal eenheden per voertuigtype van de categorie M1 dat per jaar in de 

Gemeenschap geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht mag worden, wordt gewijzigd.

Voor de nationale typegoedkeuring van kleine series worden de betreffende hoeveelheden door de 

lidstaten vastgesteld, zonder dat evenwel het voor iedere categorie vastgestelde aantal mag worden 

overschreden.

Ingevoegd wordt de nieuwe bijlage XIII ("Lijst van onderdelen of uitrustingsstukken die een 

aanzienlijk risico kunnen vormen voor de correcte werking van systemen die essentieel zijn 

voor de veiligheid van het voertuig of voor zijn milieuprestaties, de prestatie-eisen ervan, de 

passende testprocedures, en de voorschriften inzake het merken en het verpakken").

Deze bijlage houdt verband met het nieuwe artikel 31.

Er is een nieuwe bijlage XV: Lijst van regelgevingen waarvoor een fabrikant als technische 

dienst kan worden aangewezen")

Deze bijlage houdt verband met artikel 41.

Er is een nieuwe bijlage XVI ("Lijst van regelgevingen waarvoor virtuele testmethodes mogen 

worden gebruikt door een fabrikant of een technische dienst")

Deze bijlage houdt verband met artikel 11.

Zij bevat twee aanhangsels die in een volgende fase zullen worden aangevuld:

- Aanhangsel 1: Algemene voorwaarden waaraan virtuele testmethodes moeten voldoen

- Aanhangsel 2: Specifieke voorwaarden voor virtuele testmethodes
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Bijlage XX: Tijdschema voor de uitvoering van deze richtlijn met betrekking tot de

typegoedkeuring

Het tijdschema is volledig herzien, voornamelijk om het midden- en kleinbedrijf meer tijd te 

geven om zich aan de nieuwe voorschriften aan te passen.

IV. CONCLUSIE

De Raad is van oordeel dat zijn gemeenschappelijk standpunt, dat het resultaat vormt van 

uitvoerige voorbereidende werkzaamheden en onderhandelingen vanaf 2003, en dat de 

volledige steun van de Commissie geniet, in overeenstemming is met de doeleinden van de 

voorgestelde richtlijn.

Het gemeenschappelijk standpunt zal de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

voor alle betrokken partijen zodanig verduidelijken dat de communautaire typegoedkeuring 

voor de diverse categorieën voertuigen en onderdelen daarvan in werking kan treden. De 

vervanging van richtlijnen c.q. verordeningen van de EG door reglementen van de VN/ECE,

alsmede de invoering van zelf- of virtuele toetsing, zal bijdragen tot een eenvoudiger

communautaire wetgeving met als doel het vermogen van de communautaire auto-industrie 

om op wereldvlak te concurreren, te bevorderen.

In dit gemeenschappelijk standpunt worden ook de bepalingen vastgesteld voor de verkoop en 

het in het verkeer brengen van onderdelen en uitrustingsstukken voor voertuigen die overeen-

komstig deze bepalingen en voorschriften zijn goedgekeurd. Daarmee zal de richtlijn ook 

meetbaar bijdragen aan de voltooiing van de interne markt in een dynamische groeisector.

Tenslotte zal het gemeenschappelijk standpunt een aanzienlijke bijdrage leveren tot de 

verbetering van de verkeersveiligheid doordat het EG-typegoedkeuringssysteem voor alle 

bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van hun aanhangwagens, binnen een relatief kort tijdsbestek 

verplicht wordt gemaakt.

____________________
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2003/0153 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 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 

(Kaderrichtlijn) 

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 
(document COM(2003) 418 definitief – 2003/0153 (COD): 14.7.2003.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 28.1.2004.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 11.2.2004.

Indiening van het gewijzigde voorstel: 3.11.2004.

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 11.12.2006.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

a) Doel van dit voorstel is de modernisering van Kaderrichtlijn 70/156/EEG1 inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de 
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan. 

b) Richtlijn 70/156/EEG is het belangrijkste juridische instrument waarover de 
Europese Gemeenschap beschikt om de interne markt in de automobielsector tot 
stand te brengen. Dit gebeurt enerzijds door harmonisatie van de technische 
voorschriften inzake de fabricage van voertuigen en onderdelen ervan en anderzijds 
door vervanging van de nationale administratieve goedkeuringsprocedures door een 
enkele verplichte communautaire goedkeuring. 

                                                 
1 Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de 

wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan – PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. 
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Sinds de vaststelling van de Richtlijnen 92/53/EEG2, 2002/24/EG3 en 2003/37/EG4 
kunnen alle voertuigcategorieën profiteren van de voordelen die de communautaire 
goedkeuring biedt. Alleen voor bedrijfsvoertuigen5 geldt dat maar gedeeltelijk. Een 
van de doelstellingen van dit voorstel is de beginselen van de communautaire 
goedkeuring tot alle bedrijfsvoertuigen uit te breiden. 

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Algemene opmerkingen over het gemeenschappelijk standpunt 

De Raad heeft het voorstel van de Commissie tot herschikking van Kaderrichtlijn 
70/156/EEG gunstig onthaald. Hij verheugde zich trouwens over de aanvullingen en 
verbeteringen ten opzichte van Richtlijn 92/53/EEG, die in feite de eerste 
herschikking van Richtlijn 70/156/EEG vormde. 

De Raad heeft niettemin diverse artikelen anders geformuleerd om de werkingssfeer 
en ook de toepassingsvoorwaarden ervan te verduidelijken. 

De Raad heeft ook talrijke nieuwe artikelen toegevoegd om in de toekomst nieuwe 
initiatieven te kunnen nemen in het kader van het beleid tot vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving voor de automobielsector. De opname van deze nieuwe 
artikelen sluit perfect aan bij de aanbevelingen van de ‘CARS 21’-groep op hoog 
niveau. 

Rekening houdend met de complexiteit van de reeds sinds 1996 bestaande 
typegoedkeuringsmechanismen en de juridische aspecten ervan kon tijdens de 
besprekingen bij de Raad een subtiel evenwicht worden gehandhaafd tussen de eisen 
inzake verkeersveiligheid en milieubescherming en die van de automobielsector. Het 
gemeenschappelijk standpunt is dus in de eerste plaats een compromis dat hopelijk 
door alle lidstaten zal worden aanvaard. 

De Commissie werd bij de opstelling van nieuwe en de herformulering van 
bestaande artikelen nauw betrokken. 

Zij kan de tekst van het gemeenschappelijk standpunt dus onderschrijven. In het 
belang van de gebruikers zelf had zij voor de communautaire goedkeuring van 
bedrijfsvoertuigen echter liever kortere termijnen gezien, enerzijds om de 

                                                 
2 Richtlijn 92/53/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de 

onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan - PB L 225 van 10.8.1992, blz. 1. 

3 Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de 
goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de 
Raad - PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1. 

4 Richtlĳn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken 
machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlĳn 
74/150/EEG van de Raad - PB L 171 van 9.7.2003, blz. 1. 

5 Lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton), vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, bussen en 
touringcars. 
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totstandbrenging van de interne markt te voltooien en anderzijds om de 
veiligheidsvoorschriften voor dat voertuigtype zo snel mogelijk verplicht te stellen. 

3.2. Opmerkingen over de door het Europees Parlement goedgekeurde 
amendementen 

De Raad heeft het advies van de Commissie inzake de amendementen die door het 
Europees Parlement in eerste lezing zijn aangenomen, integraal opgevolgd. 

Alle amendementen waarmee in de kaderrichtlijn bepalingen zouden zijn opgenomen 
die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het voorstel, zijn dus verworpen. 
Ook de amendementen met betrekking tot gebieden die al door andere 
communautaire wetgeving worden bestreken, zijn verworpen om geen juridische 
onzekerheid te creëren. 

De Raad heeft de amendementen van het Europees Parlement inzake de 
typegoedkeuring zelf na herformulering door de Commissie goedgekeurd, omdat ze 
de werkingssfeer van de aanvankelijk voorgestelde bepalingen uitbreiden. Ook de 
amendementen betreffende de individuele goedkeuring werden aanvaard. 

De Raad is bereid de beperkingen voor kleine series opnieuw te bestuderen om 
rekening te houden met de uitbreiding van de Europese Unie sinds mei 2004. 

Wat de uitvoeringstermijnen voor de communautaire goedkeuring betreft, heeft de 
Raad het voorstel van het Parlement om alle door de Commissie voorgestelde 
termijnen te verlengen, integraal verworpen omdat hij van oordeel is dat een zo 
aanzienlijke verlenging de belangen van de fabrikanten zou schaden, die toch het 
meest gebaat zijn bij de harmonisatie van de technische en administratieve 
voorschriften inzake de goedkeuring van voertuigen. 

3.3. Nieuwe door de Raad opgenomen bepalingen en standpunt van de Commissie 

Een van de nieuwe artikelen, artikel 10 bis, licht de uitvoeringsbepalingen toe van de 
voor het verlenen van typegoedkeuring vereiste tests. Dit zal een substantiële 
vereenvoudiging van de testmethoden tot gevolg hebben, aangezien virtuele 
methoden mogen worden toegepast en de fabrikant zelf testrapporten mag indienen. 

Artikel 38 (Aanwijzing en aanmelding van technische diensten) is volledig herwerkt. 
Daarin wordt nu toegelicht onder welke voorwaarden de met de typegoedkeuring 
belaste administratieve instanties de plaats van de daartoe aangewezen technische 
diensten kunnen innemen en zelf toezicht kunnen houden op de tests die in de 
installaties van de fabrikanten worden verricht. De Raad heeft ook de voorwaarden 
vastgesteld voor de beoordeling van de vaardigheden van alle deelnemers aan de 
goedkeuringsprocedure vanaf de uitvoering van de vereiste tests, voor de controles 
van de overeenstemming van de productie en voor de controles door bemonstering 
van voertuigen of onderdelen die in de handel verkrijgbaar zijn. 

Bijzondere aandacht is besteed aan onderdelen en uitrustingsstukken die op de 
aftersalesmarkt verkrijgbaar zijn, om erop toe te zien dat onderdelen en 
uitrustingsstukken die een risico kunnen vormen voor de correcte werking van het 
voertuig, niet zonder toestemming van de typegoedkeuringsinstanties in de handel 
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kunnen worden gebracht. Er is een nieuw artikel (Onderdelen en uitrustingsstukken 
die een aanzienlijk risico vormen [..]) ingelast met het oog op de vaststelling van een 
vereenvoudigde goedkeuringsprocedure naar het voorbeeld van die voor de 
typegoedkeuring. 

De Raad heeft het door de Commissie voorgestelde tijdschema voor de uitvoering 
van de communautaire goedkeuring voor bedrijfsvoertuigen volledig herzien 
teneinde de kleine en middelgrote ondernemingen meer tijd te gunnen om zich aan 
de nieuwe bepalingen aan te passen. In het nieuwe tijdschema wordt er rekening mee 
gehouden dat de termijn voor omzetting van de richtlijn door de lidstaten van 12 tot 
18 maanden is verlengd. 

De bijlagen bij de richtlijn zijn bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen 
als gevolg van de invoering van nieuwe artikelen en de recente inwerkingtreding van 
nieuwe bijzondere richtlijnen. 

De Commissie keurt al deze wijzigingen goed. 

4. CONCLUSIE 

Met haar aanvankelijk voorstel van 14 juli 2003 wil de Commissie de voordelen van de 
typegoedkeuring uitbreiden tot alle voertuigen, inclusief de bedrijfsvoertuigen, om de 
totstandbrenging van de interne markt in de automobielsector te voltooien. Behalve 
schaalvoordelen voor de fabrikanten biedt het voorstel ook de mogelijkheid om de veiligheid 
van de voertuigen aanzienlijk te verbeteren, omdat het de verplichting inhoudt tot naleving 
van alle richtlijnen voor technische harmonisatie die sinds de vaststelling van Richtlijn 
70/156/EEG zijn uitgewerkt. 

Voor de Europese burgers is, naast de voordelen van een open en concurrerende interne 
markt, de aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid cruciaal op een ogenblik dat het 
internationale vrachtverkeer in volle expansie is. 

De Raad heeft zijn steun betuigd aan het gewijzigde voorstel van de Commissie. Hij heeft 
niettemin een aantal wijzigingen aangebracht die een gunstig effect zullen hebben op de 
goedkeuringsprocedures. Ook zijn er talrijke artikelen toegevoegd om gevolg te geven aan de 
aanbevelingen in het CARS 21-verslag en de communautaire wetgeving in de toekomst te 
vereenvoudigen. 

De Raad heeft zijn standpunt met eenparigheid van stemmen vastgesteld. 

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. 




