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SAMENVATTING 

Gedurende de laatste 35 jaar is er een typegoedkeuringsstelsel voor landbouwvoertuigen opgezet dat zich 
heeft ontwikkeld van een basisdocument voor harmonisatie (Richtlijn 74/150/EEG) tot een stelsel dat 
duidelijke grenswaarden definieert met het oog op de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu. 
Het is nu tijd om dit stelsel te moderniseren, te rationaliseren, te vereenvoudigen en te voltooien.  

1. OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM 

De Commissie heeft de drie belangrijkste problemen aangewezen met betrekking tot de huidige bepalingen 
voor de typegoedkeuring van landbouwvoertuigen. 

1.1. Gebrek aan juridische duidelijkheid en aan helderheid in de regelgeving en zware 
beheerslast 

Het bestaande stelsel voor landbouwvoertuigen wordt als te complex beschouwd en biedt daarom ruimte 
voor vereenvoudiging en internationale harmonisatie. In principe beoogt dit voorstel geen aanscherping van 
de bestaande technische voorschriften. 

De typegoedkeuring van landbouwvoertuigen heeft gedurende de laatste 35 jaar een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt: waar het in de kern destijds een op bestaande nationale voorschriften gebaseerd stelsel was 
dat was ontworpen om de vrije handel tussen lidstaten mogelijk te maken, heeft het zich inmiddels 
ontwikkeld tot een stelsel dat is gebaseerd op verplichte typegoedkeuring van gehele voertuigen voor de 
meeste voertuigcategorieën, dat tot doel heeft een hoog niveau van verkeers- en arbeidsveiligheid en 
milieubescherming te bieden. 

Bovendien wordt in veel richtlijnen verwezen naar internationale regelgevingen en normen, zoals die van de 
VN/ECE, die aan wijzigingen onderhevig zijn. Het versnipperde karakter van de regelgeving op het gebied 
van de typegoedkeuring van landbouwvoertuigen leidt uiteindelijk tot een gebrek aan juridische duidelijkheid 
en aan helderheid in de regelgeving. Het bedrijfsleven en de toezichthoudende instanties moeten bekend 
zijn met ongeveer 60 richtlijnen en zij moeten op de hoogte blijven van alle wijzigingen van internationale 
normen en deze toepassen. Dit is een omslachtig proces dat leidt tot extra kosten voor administraties en 
bedrijfsleven. Deze situatie levert met name problemen op voor kleine en middelgrote ondernemingen op 
deze markt. 

Het door het typegoedkeuringsstelsel geboden algemene kader wordt gezien als een doeltreffende 
invalshoek voor de aanpak van verschillende aspecten, zoals de verkeers- en arbeidsveiligheid en het 
milieu. Veel belanghebbenden hebben er bij de Commissie op aangedrongen het regelgevingskader te 
vereenvoudigen om tot een minder belastende en tijdrovende aanpak van de typegoedkeuring te komen. 

1.2. Omzetting vergt veel middelen zonder toegevoegde waarde op te leveren 

De kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen bevatten de technische voorschriften waaraan voor de 
verlenging van EG-typegoedkeuring moet worden voldaan. Het dispositief van de richtlijnen en de 
bijbehorende bijlagen is zeer gedetailleerd en laat de lidstaten praktisch geen beoordelingsvrijheid bij de 
omzetting ervan. Sommige lidstaten verwijzen daarom rechtstreeks naar die richtlijnen, terwijl andere 
lidstaten een volstrekt nieuwe wetgevingstekst opstellen met als doel die voorschriften op de juiste wijze om 
te zetten.  

Dergelijke omzettingen vergen dan de inzet van middelen door nationale overheden, zonder enige 
toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid of milieubescherming op te leveren.  

1.3. Werking van de interne markt 

De voorschriften uit hoofde van de kaderrichtlijn zijn vanaf 1 juli 2005 verplicht gesteld voor alle nieuwe 
typen trekkers van de categorieën T1, T2 en T3, en zullen vanaf 1 juli 2009 verplicht worden gesteld voor 
alle nieuwe trekkers van deze categorieën. Voor de overige voertuigcategorieën (T4, T5, C, R en S) is EG-
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typegoedkeuring van gehele voertuigen nog niet verplicht. Voor bepaalde categorieën is zij facultatief, dat 
wil zeggen dat de fabrikanten er al dan niet voor kunnen kiezen. Voor andere categorieën zijn nog niet alle 
specifieke voorschriften op EU-niveau geharmoniseerd, en voor deze categorieën is EG-typegoedkeuring 
van gehele voertuigen dus nog niet mogelijk. 

Een andere afweging die moet worden gemaakt bij de keuze tussen de verschillende alternatieven is of 
voltooiing op verplichte basis tot te hoge kosten zou leiden voor kleine en middelgrote bedrijven, zoals 
fabrikanten van aanhangwagens, en voor eindgebruikers. Een alternatief zou zijn om de lijst met 
voorschriften te voltooien, maar de typegoedkeuring van gehele voertuigen voor die categorieën facultatief 
(naar keuze van de fabrikant) te laten, en aldus de volledige EG-typegoedkeuring van gehele voertuigen (of 
typegoedkeuring van onderdelen) mogelijk te maken voor die bedrijfstakken (met name die waarin grotere 
bedrijven actief zijn) waarvoor zij voordeel kan opleveren. Een mogelijk nadelig gevolg hiervan is dat de 
lidstaten er wellicht een reeks nationale regels en voorschriften op na moeten blijven houden, naast de nu 
voorgestelde EG-verordening. Ook moet worden overwogen of verplichte EG-typegoedkeuring van gehele 
voertuigen wenselijk is met het oog op veiligheid of milieubescherming (vooral omdat voorschriften voor 
uitlaatgassen reeds voor alle trekkers verplicht zijn gesteld). 

2. SUBSIDIARITEITSANALYSE 

Vóór de invoering van de EU-typegoedkeuring van landbouwvoertuigen werd de regelgeving op het niveau 
van de lidstaten vastgesteld. De door de lidstaten vastgestelde regelgevingen liepen vaak uiteen, waardoor 
fabrikanten die hun producten op verschillende markten afzetten zich verplicht zagen hun productie af te 
stemmen op de lidstaten waarvoor de producten waren bedoeld en om hun voertuigen in alle lidstaten te 
laten testen, hetgeen veel tijd en geld kostte. De uiteenlopende nationale regels vormden derhalve een 
belemmering voor het handelsverkeer (voor elk land een ander ontwerp, een andere productie en distributie 
en andere aftersales) en hadden een negatieve invloed op de totstandkoming en werking van de interne 
markt. 

Het was dan ook nodig om op bepaalde gebieden, zoals verkeers- en arbeidsveiligheid en 
milieubescherming, op EU-niveau normen vast te stellen. Hiertoe is de op artikel 95 van het EG-Verdrag 
gebaseerde kaderrichtlijn, Richtlijn 2003/37/EG, opgesteld, die tot doel heeft een interne markt tot stand te 
brengen en tegelijkertijd een hoog beschermingsniveau te waarborgen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en milieu. Deze grondgedachte geldt nog steeds, aangezien communautair optreden nodig is om 
versnippering van de interne markt te vermijden en te zorgen voor een hoog en gelijk beschermingsniveau 
in de hele EU. Eventuele wijzigingen van dit regelgevingskader zullen worden beoordeeld in het licht van 
hun overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 5 van het EG-Verdrag. 

3. DOELSTELLINGEN VAN HET EU-INITIATIEF 

3.1. Algemene doelstelling 

Het vereenvoudigingsproces strookt met het streven van de Commissie om te handelen volgens de 
beginselen van betere regelgeving. Vereenvoudiging van het regelgevingskader voor de typegoedkeuring 
van voertuigen strookt bovendien ook met de aanbevelingen van CARS 211, waarvoor verschillende 
belanghebbenden naar hun verwachtingen zijn gevraagd. Met de toepassing van dit proces op 
landbouwvoertuigen wordt nu beoogd de door de Commissie op basis van de raadpleging van de 
belanghebbenden geconstateerde problemen aan te pakken. De algemene doelstellingen van het 
vereenvoudigingsproces zijn dus om de juridische onduidelijkheid weg te nemen, de bewerkelijke en 
begrotelijke omzettingen overbodig te maken en deze landbouwvoertuigen beter onder het EU-
typegoedkeuringsstelsel te laten vallen. 

                                                 
1 Concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw: 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm . 
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3.2. Doelstelling 1: Vereenvoudiging van het bestaande acquis (door middel van intrekking van 
bestaande richtlijnen) 

De huidige regelgevingsstructuur is sterk versnipperd en omvat een kaderrichtlijn, 23 gedetailleerde 
technische richtlijnen, 36 wijzigingsrichtlijnen en een complete bijbehorende reeks omzettingen in nationale 
wetgeving. Het vereenvoudigingsproces heeft tot doel deze complexiteit aan te passen en te beoordelen 
welke regelgevingsaanpak minder tijdrovende en belastende aanpassingen aan de technische vooruitgang 
mogelijk zou maken. Een duidelijkere, meer gestructureerde en beter samenhangende wetgeving zou ook 
stroken met het streven naar betere regelgeving, hetgeen een belangrijke doelstelling van de Commissie is. 

3.3. Doelstelling 2: Betere regelgevingscapaciteit voor het toekomstige acquis (dankzij een 
nieuwe regelgevingsaanpak op basis van een opsplitsing in twee niveaus, die 
gebruikmaakt van verwijzingen naar internationale normen) 

Een ander onderdeel van het vereenvoudingsproces is het schrappen van technische details uit de EG-
richtlijnen door deze te vervangen door verwijzingen naar door andere internationale organisaties, zoals 
VN/ECE, OESO, CEN/CENELEC en ISO, vastgestelde normen die zowel binnen de EU als daarbuiten 
algemeen worden aanvaard. Een voorwaarde hiervoor is dat dergelijke normen gelijkwaardig moeten zijn 
met het door de huidige richtlijnen geboden beschermingsniveau. 

3.4. Doelstelling 3: Voltooiing van de interne markt 

Hoewel hier in beginsel wel in is voorzien, is het EG-typegoedkeuringsstelsel voor gehele voertuigen uit 
hoofde van de kaderrichtlijn niet verplicht voor de categorieën T4, T5, C, R en S, maar kunnen fabrikanten 
volgens de tekst van de richtlijn wel vrijwillig EG-typegoedkeuring (van gehele voertuigen) voor voertuigen 
van deze categorieën aanvragen. Voor deze categorieën zijn echter voor veel aspecten nog geen 
technische voorschriften vastgesteld, waardoor het nog steeds slechts in theorie mogelijk is om EG-
typegoedkeuring van een geheel voertuig te verkrijgen, ondanks de bepalingen hieromtrent in de richtlijn: 
voor voertuigen van deze categorieën kan alleen krachtens nationale wetgeving typegoedkeuring van een 
geheel voertuig worden verkregen. Bijgevolg kan het zo zijn dat voor hetzelfde voertuig typegoedkeuring 
van een geheel voertuig van meerdere lidstaten moet worden verkregen om toegang te krijgen tot de 
verschillende nationale markten. Het vereenvoudigingsproces biedt de kans het EU-regelgevingskader voor 
deze categorieën te voltooien, zodat zij kunnen profiteren van één EU-stelsel dat toegang biedt tot de 
gehele Europese markt. 

4. BELEIDSOPTIES 

Met het oog op deze doelstellingen zijn de volgende opties beoordeeld: 

4.1. Vereenvoudiging I: Vereenvoudiging van het bestaande acquis (door middel van intrekking 
van bestaande richtlijnen) 

a) Optie 1: Geen beleidswijziging 

Deze optie houdt in dat het huidige regelgevingskader ongewijzigd blijft: het EG-typegoedkeuringsstelsel 
wordt nog steeds gedefinieerd in de kaderrichtlijn en de technische voorschriften worden nog steeds 
vastgesteld in bijzondere richtlijnen, waarvoor omzetting in nationale wetgeving vereist is. 
Wijzigingsrichtlijnen moeten eveneens door middel van nationale regelgevingen worden omgezet. 

b) Optie 2: Het huidige kader vervangen door twee verordeningen 

Deze optie houdt in dat de huidige richtlijnen ingetrokken worden. De fundamentele voorschriften van het 
EG-typegoedkeuringsstelsel worden opgenomen in een nieuwe, volgens de medebeslissingsprocedure 
aangenomen, moederverordening, terwijl alle gedetailleerde technische voorschriften in één enkele 
uitvoeringsverordening worden opgenomen, die volgens de comitéprocedure wordt vastgesteld en volgens 
die procedure in de toekomst ook eenvoudiger kan worden bijgewerkt. 

c) Optie 3: Het huidige kader vervangen door een beperkt aantal thematische verordeningen 
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Gelijk aan optie 2, maar de gedetailleerde technische voorschriften worden in, bijvoorbeeld, drie 
thematische, volgens de comitéprocedure vastgestelde, uitvoeringsverordeningen opgenomen. De 
voorschriften kunnen in samenhangende clusters gegroepeerd worden onder de noemers milieuaspecten, 
verkeersveiligheidsaspecten en arbeidsveiligheidsaspecten2. 

Het verschil tussen de opties 2 en 3 is vrij klein, maar het verschil met optie 1 is aanzienlijk. Door van 
richtlijnen over te gaan op verordeningen als wetgevingsinstrument, zouden de opties 2 en 3 de noodzaak 
van omzetting door de lidstaten enerzijds en de controle daarop door de Commissie anderzijds wegnemen 
en zouden alle verschillen tussen de nationale omzettingsbesluiten vermeden worden. Dankzij de invoering 
van de aanpak op basis van een opsplitsing in twee niveaus kan de medewetgever zich richten op kwesties 
waarover de Raad en het Parlement moeten besluiten, terwijl de technische en administratieve details aan 
de Commissie gedelegeerd worden zonder de controle hierop te verliezen (de toepasselijke 
comitéprocedure is de regelgevingsprocedure met toetsing, die waarborgt dat de medewetgever ook voor 
comitébesluiten de eindcontrole behoudt. 

4.2. Vereenvoudiging II: Betere regelgevingscapaciteit voor het toekomstige acquis (dankzij een 
nieuwe regelgevingsaanpak op basis van een opsplitsing in twee niveaus, die 
gebruikmaakt van verwijzingen naar internationale normen) 

a) Optie 1: Geen beleidswijziging 

Deze optie houdt in dat het huidige kader ongewijzigd blijft en dat de voorschriften en testprocedures zoals 
voorgeschreven in de 24 bijzondere richtlijnen moeten worden nageleefd. 

b) Optie 2: Waar mogelijk verwijzingen naar VN/ECE-reglementen gebruiken 

Deze optie houdt in dat, net zoals voor motorvoertuigen het geval is geweest in de verordening algemene 
veiligheid, in gevallen waarin door de VN/ECE gelijkwaardige technische normen zijn vastgesteld, de 
bepalingen van EG-richtlijnen moeten worden ingetrokken en vervangen door een verwijzing naar deze 
internationale normen. Er zijn verschillende varianten van deze optie mogelijk die moeten worden 
beoordeeld: 

– volledige verwijzingen, waarbij de tekst in zijn geheel wordt overgenomen en door de EU 
wordt bekendgemaakt; 

– eenvoudige vaste (statische) verwijzingen, waarbij de EG-wetgeving verwijst naar 
gedateerde internationaal regelgeving; 

– algemene (dynamische) verwijzingen, waarbij de EG-wetgeving verwijst naar regelgeving 
van een internationale normalisatie-instelling, maar zonder deze te dateren (waardoor deze 
open blijft voor latere bijwerkingen). 

– Uit het oogpunt van rechtszekerheid en controle over EU-wetgeving bezien lijkt de 
laatstgenoemde mogelijkheid (dynamische verwijzing) onaanvaardbaar; zij is dan ook niet 
verder geanalyseerd. 

c) Optie 3: Verwijzingen naar alle relevante internationale normen gebruiken 

Vergelijkbaar met optie b), met dien verstande dat nu ook verwijzingen naar OESO, CEN/CENELEC en ISO 
kunnen worden gebruikt. OESO heeft zogenoemde codes vastgesteld met betrekking tot 
kantelbeveiligingssystemen, waarin VN/ECE niet voorziet; voor andere onderwerpen zijn alleen 
CEN/CENELEC- of ISO-normen beschikbaar.  

4.3. Voltooiing van de interne markt 

a) Optie 1: Geen beleidswijziging 

                                                 
2 In dit stadium is het precieze aantal uitvoeringsverordeningen nog niet vastgesteld. 
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Deze optie houdt in dat het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn ongewijzigd blijft en de EG-
typegoedkeuring van gehele voertuigen facultatief blijft, maar voor de categorieën T4, T5, C, R en S feitelijk 
onbeschikbaar is. Zonder aanpassing van de technische voorschriften moet aan de verschillende nationale 
typegoedkeuringsvoorschriften worden voldaan om nationale typegoedkeuringen te verkrijgen en aldus 
toegang te krijgen tot de markten van de verschillende EU-lidstaten. 

b) Optie 2: De EG-typegoedkeuringsvoorschriften voltooien en EG-typegoedkeuring voor alle 
voertuigcategorieën verplicht stellen 

Deze optie houdt in dat de EG-typegoedkeuringswetgeving wordt voltooid voor de categorieën die er op dit 
moment nog niet (volledig) door worden gedekt. De ontbrekende technische nalevingsvoorschriften voor 
bepaalde elementen worden ingevuld. EG-typegoedkeuring van gehele voertuigen wordt verplicht gesteld 
voor alle categorieën die op dit moment onder de kaderrichtlijn vallen, hetgeen inhoudt dat voertuigen van 
de categorieën T4, T5, C, R en S niet langer nationale typegoedkeuringsprocedures hoeven te doorlopen; 
zij hoeven alleen aan de voorschriften voor EG-typegoedkeuring te voldoen en krijgen vervolgens toegang 
tot alle markten. 

c) Optie 3: De EG-typegoedkeuringsvoorschriften voltooien en EG-typegoedkeuring van gehele 
voertuigen voor bepaalde categorieën (T4, T5, C, R en/of S) facultatief laten 

 Net zoals optie 2 houdt deze optie in dat de EG-wetgeving voltooid wordt, maar in dit geval blijft de 
EG-typegoedkeuring van gehele voertuigen facultatief voor deze categorieën. Dit laat de fabrikant de keuze 
tussen een nationale goedkeuring per lidstaat enerzijds en een EU-typegoedkeuring van een geheel 
voertuig anderzijds, waarbij de laatstgenoemde mogelijkheid waarschijnlijk meer kosten met zich meebrengt 
maar het voordeel heeft dat zij rechtstreeks toegang biedt tot de gehele interne markt. De fabrikant wordt 
gestimuleerd om te kiezen voor de oplossing die de meeste winst oplevert. 

Een door veel belanghebbenden genoemd alternatief is om binnen deze optie bepaalde voorschriften 
verplicht te stellen, waarbij bijvoorbeeld aan remsystemen, verlichting en markeringen wordt gedacht. Op 
die manier worden die aspecten in Europa geharmoniseerd, waardoor belangrijke aspecten van de 
verkeersveiligheid op een bepaald aanvaardbaar minimumniveau worden gebracht. Dit is voor alle trekkers 
reeds het geval waar het de voorschriften voor de emissies van uitlaatgassen betreft. 

5. EFFECTANALYSE 

5.1. Vereenvoudiging I: Vereenvoudiging van het bestaande acquis (door middel van intrekking 
van bestaande richtlijnen) 

Het voorstel om de verordeningen te wijzigen is afkomstig van het Parlement en van de belanghebbenden; 
van verschillende kanten is kritiek geuit op de nutteloos complexe vorm van het huidige wetgevingskader, 
en is de Commissie gevraagd maatregelen te nemen om deze situatie aan te pakken.  

Het typegoedkeuringsstelsel wordt breed gesteund, maar moet worden gemoderniseerd. 

Er is aangetoond dat het overgaan van richtlijnen op verordeningen volgens een aanpak op basis van een 
opsplitsing in twee niveaus na 3 à 4 jaar (in verband met de investeringskosten van deze wijziging) duidelijk 
kosteneffectief is. 

Het vereenvoudigingsproces kan rekenen op de instemming van de belanghebbenden, hoewel sommigen 
benadrukten dat er andere lopende kwesties zijn die voorrang moeten krijgen (bv. het uitsluiten van trekkers 
van de machinerichtlijn). 

De keuze tussen twee of meer verordeningen is op basis van kosten-batenoverwegingen niet evident, maar 
moet op basis van praktische overwegingen worden gemaakt.  
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5.2. Vereenvoudiging II: Betere regelgevingscapaciteit voor het toekomstige acquis (dankzij een 
nieuwe regelgevingsaanpak op basis van een opsplitsing in twee niveaus, die 
gebruikmaakt van verwijzingen naar internationale normen) 

Overgaan tot het gebruik van "wereldwijd" erkende normen, zoals voor motorvoertuigen ook is gebeurd in 
de verordening algemene veiligheid, kan blijkens de reacties op de openbare raadpleging rekenen op brede 
steun van de belanghebbenden en biedt voordelen voor de bedrijfstak, aangezien goedgekeurde producten 
zo breed mogelijk in de handel gebracht kunnen worden.  

Het belangrijkste positieve punt is dat de wetgeving vereenvoudigd wordt door het schrappen van 
doublures. Dit biedt voordelen voor alle actoren die met deze wetgeving te maken hebben, dus zowel voor 
de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor typegoedkeuring als voor fabrikanten van 
voertuigtypen die aan deze voorschriften moeten voldoen. Het levert met name voordelen op voor kleine en 
middelgrote bedrijven, die slechts over beperkte middelen beschikken voor regelgevingskwesties. 

Met betrekking tot vertalingen toont het onderzoek aan dat op dit punt geen grote voordelen te verwachten 
zijn, aangezien de rechtszekerheid vereist dat dergelijke documenten in alle officiële talen van de 
Gemeenschap beschikbaar zijn. VN/ECE en OESO produceren alleen versies in het Frans en het Engels, 
dus de EG moet voor de overige taalversies zorgen (dit komt neer op een vermindering met één taal in 
vergelijking met de huidige situatie, waarin één originele versie in alle overige talen vertaald moet worden). 

Een zekere mate van kostenvermindering kan worden gerealiseerd door een beperkte vermindering van de 
deelname aan internationale bijeenkomsten. 

Vermindering van de kosten van typegoedkeuring lijkt mogelijk te zijn, maar slechts in beperkte mate. Op dit 
moment is voor sommige onderdelen (zoals koplampen) meer dan een goedkeuring (d.w.z. meer dan een 
dossier en meer dan een markering) van toepassing, hetgeen tot enige extra kosten leidt. Tegelijkertijd 
biedt een dergelijke beperking van internationale wetgeving door het schrappen van doublures ook 
voordelen voor de nationale instanties die deze moeten toepassen.  

In alle gevallen waarin wordt verwezen naar internationale normen moet de verordening bepalen dat de EU 
onafhankelijk kan optreden om indien nodig afwijkende wijzigingen aan te brengen. 

De bestaande richtlijn inzake voorschriften voor uitlaatgassen voor trekkers is een bijzonder geval. 
Aangezien de technische inhoud ervan reeds op één lijn is gebracht met Richtlijn 97/68/EG voor niet voor 
de weg bestemde mobiele machines, wordt intrekking van de richtlijn voor trekkers en volledige verwijzing 
naar 97/68/EG opgevat als een vereenvoudiging, waarbij de technische inhoud ongemoeid blijft. 

Alles bij elkaar genomen leidt de beoordeling tot een lichte voorkeur voor een dergelijke verwijzing naar 
internationale normen. 

5.3. Voltooiing van de interne markt 

De huidige incomplete status van de richtlijnen maakt aanvullende nationale wetgeving noodzakelijk. 
Voltooiing en verplichtstelling van het EG-stelsel kan hierin verandering brengen en voordelen bieden op de 
lange termijn. Voltooiing wordt op zich als gunstig gezien, maar er is aangetoond dat verplichtstelling 
ernstige en onwenselijke kosten voor de bedrijfstak, en met name voor de vele kleine en middelgrote 
bedrijven, met zich mee zou brengen. Dit kan verschillen van de ene voertuigcategorie tot de andere, 
afhankelijk van de geboden mogelijkheden voor "typegoedkeuring van kleine series". Een dergelijke 
regeling, die reeds beschikbaar is in de huidige kaderrichtlijn, geeft fabrikanten en nationale instanties de 
gelegenheid eenvoudigere en goedkopere goedkeuringsprocedures te gebruiken, terwijl toch hetzelfde 
beschermingsniveau voor het voertuig zou moeten worden bereikt. 

Als het stelsel voor bepaalde categorieën facultatief blijft, kan het beschermingsniveau dat op een bepaalde 
markt wordt geboden lager zijn dan op andere markten. Tegelijkertijd moeten de lidstaten hun nationale 
wetgeving handhaven. Voor fabrikanten is dit de goedkoopste oplossing als zij hun producten alleen in een 
beperkt aantal landen verkopen. Dit zou van belang kunnen zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, vooral 
in de sectoren aanhangwagens en getrokken machines. 
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6. VERGELIJKING VAN DE OPTIES EN CONCLUSIES 

Samenvatting van de effecten van de verschillende opties voor elk van de doelstellingen 

 

                                                 
3 Verklaring: 0 betekent "neutraal" (geen wijziging) 
 + betekent "beter". 

Criteria Doelstelling Beleidsopties doeltreffendheid doelmatigheid samenhang 
Conclusie3 

 
1- Geen 
beleidswijziging 0 0  0 

aanloopkosten _ 
 

klein risico dat dringende kwesties 
vertraging oplopen _ 

kostenvermindering op de lange 
termijn + 

2 - Het huidige kader 
vervangen door twee 
verordeningen 

vereenvoudiging 
van het 

regelgevingskader 
+ 

in de toekomst snelle aanpassing 
aan de technische vooruitgang + 

beter dan in het 
basisscenario +  

aanloopkosten _ 
 

klein risico dat dringende kwesties 
vertraging oplopen _ 

nog positiever (meer 
duidelijkheid voor de 

bedrijfstak) 
+ 

eenvoudigere afhandeling + 

kostenvermindering op de lange 
termijn + 

1 
– 

V
er

ee
nv

ou
di

gi
ng

 v
an

 h
et

 b
es

ta
an

de
 a

cq
ui

s 
 

(d
.m

.v
. i

nt
re

kk
in

g 
va

n 
be

st
aa

nd
e 

ric
ht

lij
ne

n)
 

3 - Het huidige kader 
vervangen door een 
beperkt aantal 
thematische 
verordeningen 

vereenvoudiging 
van het 

regelgevingskader 
+ 

uitvoeringsmaatregelen worden op 
korte termijn vastgesteld + 

vereenvoudigings- en 
rationaliseringseffecten 

grotere samenhang voor 
deskundigen 

+ 
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Criteria 

Doelstelling 
Beleidsopties 

doeltreffendheid doelmatigheid samenhang 
Conclu-

sie 

1- Geen 
beleidswijziging 0 0 0 0 

vereenvoudiging + kleine kostenvermindering en administratieve 
lastenverlichting + 

beter beheer van procedures + 

VN/ECE-teksten moeten ook worden vertaald 
en bekendgemaakt, net als EG-wetgeving 

0 

2- Verwijzingen 
naar VN/ECE-
reglementen 
gebruiken vermindering van 

doublures + 

mogelijk risico van afzwakking voorschriften _ 

meer 
duidelijkheid 

voor bedrijfstak 
en 

administraties 

+  

vereenvoudiging ++ 
OESO-teksten moeten ook worden vertaald 

en bekendgemaakt, 
net als EG-wetgeving en VN/ECE-teksten 

0 

kostenvermindering en administratieve 
lastenverlichting + 

beter beheer van procedures + 

2 
– 

V
er

ee
nv

ou
di

gi
ng

: B
et

er
e 

re
ge

lg
ev

in
gs

ca
pa

ci
te

it 
vo

or
 h

et
 

to
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st

ig
e 
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is
 (n

ie
uw

e 
re

ge
lg

ev
in

gs
aa

np
ak

 o
p 

ba
si

s 
va

n 
ee

n 
op

sp
lit

si
ng

 in
 tw

ee
 n

iv
ea

us
, d

ie
 g

eb
ru

ik
m

aa
kt

 v
an

 in
te

rn
at

io
-

na
le

 n
or

m
en

) 

3- Verwijzingen 
naar alle 
relevante 
internationale 
normen 
gebruiken 

vermindering van 
doublures ++ 

mogelijk risico van afzwakking voorschriften - 

gelijk aan 2.2  
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Criteria 
Doelstelling Beleidsopties 

doeltreffendheid doelmatigheid samenhang 
Conclu-

sie 

1- Geen beleidswijziging 0 0 0 0 

hoge kosten i.v.m. nieuwe 
voorschriften voor T4.2, T5, R en S _ 

bredere markttoegang met lagere 
administratieve lasten + 

nieuwe technische voorschriften nodig - 
grotere verkeersveiligheid + 

2- De EG-typegoedkeurings-
voorschriften voltooien en 
EG-typegoedkeuring voor 
alle voertuigcategorieën 
verplicht stellen. 

voltooiing van de 
interne markt 

(verplicht) 
+ 

voordelen i.v.m. geharmoniseerde 
ontwerpen 

+ 

 0 

goedkoopste optie die open markt 
mogelijk maakt + 

nieuwe technische voorschriften nodig - 

grotere verkeersveiligheid + 

3 
- V

ol
to

oi
in

g 
va

n 
de

 in
te

rn
e 

m
ar

kt
 

3- De EG-typegoedkeurings-
voorschriften voltooien; EG-
typegoedkeuring van gehele 
voertuigen facultatief laten 
voor bepaalde categorieën 
(T4, T5, C, R en/of S) 

voltooiing van de 
interne markt 
(facultatief) 

+ 

voordelen i.v.m. geharmoniseerde 
ontwerpen 

+ 
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Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar de opties waarbij de 
wetgeving wordt vereenvoudigd door middel van een medebeslissingsverordening met een beperkt 
aantal via de comitéprocedure vast te stellen uitvoeringsverordeningen, waarbij zoveel mogelijk 
van beschikbare VN/ECE-, OESO-, ISO- en CEN/CENELEC-normen wordt gebruikgemaakt; de 
technische bepalingen moeten worden voltooid, zoals reeds in de kaderrichtlijn is voorzien; 
sommige voorschriften met betrekking tot de verkeersveiligheid moeten verplicht worden gesteld 
(zoals bij de emissievoorschriften voor alle trekkers reeds het geval is). 

7. TOEZICHT EN EVALUATIE 

Er wordt niet in een specifiek systeem voorzien, maar de Werkgroep landbouwtrekkers van de 
Commissie zal worden ingezet voor de follow-up met de uitvoeringsmaatregelen.  
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BIJLAGE 

VERGELIJKINGSTABEL KOSTEN/BATEN 

 

Doelstelling 1: Vereenvoudiging van het regelgevingskader d.m.v. een aanpak op basis van een opsplitsing in 
twee niveaus 

 

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Indicatoren 

Geen beleidswijziging Huidig kader vervangen 
door twee 

verordeningen 

Huidig kader vervangen 
door [vier] verordeningen

Kosten 

Jaarlijkse kosten voor  

EU-27  

€ 29 160 - € 2 435 400 

gemiddeld € 533 993 

€ 7 560 - € 1 217 700 

gemiddeld € 320 153 

Initiële 
investeringskosten 

 

€ 18 225 - € 3 653 100 

gemiddeld € 909 225 

 

Voordelen 

Jaar Onder-
grens Gemiddelde Bovengrens 

1 € 3 375 - € 695 385 - € 2 435 400

5 € 86 690 € 129 430 € 2 261 461

Cumulatief voordeel 
(kosten omvatten een 
stijging van 2% per 
jaar en een disconto 
van 3,5%)  

10 € 184 219 € 1 094 970 € 7 759 675

Doelstelling 2: Vereenvoudiging door gebruik van internationale normen 

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Indicatoren 

Geen beleidswijziging Waar mogelijk 
verwijzingen naar 

VN/ECE-reglementen 
gebruiken 

Verwijzingen naar alle 
relevante internationale 

normen gebruiken 

Kosten 

Typegoedkeurings- Gemiddelde kosten per type (onderdeel) bij benadering: € 15 000 
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kosten De kosten van ee n t ypegoedkeuring v an een geheel voertuigen k unnen m eer da n 
€ 100 000 bedragen 

Vertaalkosten  

Jaarlijkse 
personeelskosten voor 
bijwonen 
bijeenkomsten  

Geschatte gem iddelde jaa rlijkse 
kosten v oor bi jwonen van  
bijeenkomsten EG, V N/ECE, 
OESO, ISO & CEN: € 1 135 085 
(bereik: € 310 536 - € 2 608 200)

 Geschatte gem iddelde 
jaarlijkse k osten voor 
bijwonen van  
bijeenkomsten m et 
betrekking t ot best aande 
normen: € 1 078 331 
(bereik: € 27 9 482 - 
€ 2 608 200) 

Investeringskosten 
voor EU-27 

 

 

 € 909 225 (bereik: € 
18 225 - € 3 653 100) 

Voordelen 

Jaarlijks bespaarde 
typegoedkeurings-
kosten 

 
 

0 

Gemiddelde jaarlijkse 
besparingen op 
bijwonen 
bijeenkomsten 

 
 € 31 054 (bereik: € 0 - 

€ 56 754) 

Vertalingen   0 
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Doelstelling 3: Voltooiing van het regelgevingskader 

 

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Indicatoren 

Geen 
beleidswijziging 

De EG-
typegoedkeuringsvoorschriften 

voltooien en EG-typegoedkeuring 
voor alle voertuigcategorieën 

verplicht stellen 

De EG-
typegoedkeuringsvoorschriften 

voltooien en EG-
typegoedkeuring van gehele 
voertuigen voor bepaalde 

voertuigcategorieën (T4, T5, C, 
R en S) facultatief laten 

Kosten 

T4.1 € 0

T4.2 € 112 500 000 

T4.3 € 0

T5 € 40 625 000

C € 0

R € 200 195 313

Geschatte jaarlijkse 
kosten per 
voertuigcategorie (1) 

 

S € 257 812 500

vergelijkbaar met optie 2 

Geschatte gemiddelde 
jaarlijkse 
administratiekosten (2) 

 
€ 36 190 000 

Totale kosten (1+2)  € 647 322 813 (bereik: € 364 440 000 - € 996 565 000) 

Gemiddelde 
investeringskosten4 voor 
EU-27  
 

 

€ 32 980 000* (bereik: € 3 860 000 - € 62 100 000) 

Voordelen 

Geschatte besparingen 
i.v.m. ongevallen  

 € 50 750 409 

Geschat gemiddeld 
cumulatief voordeel 
(kosten omvatten een 
stijging van 2% per jaar 
en een disconto van 
3,5%) 

 Jaar 1: - € 629 552 403 

Jaar 5: - € 3 057 835 295 

Jaar 10: - € 5 900 418 586 

Voordelen i.v.m. 
normalisatie 
(besparingen van kopers) 

 Categorie T4.2: voordeel t.w.v. € 22 500 000 (gemiddeld) 

bij 9 000 geregistreerde voertuigen per jaar 

Categorie R: voordeel t.w.v. € 68 750 000 (gemiddeld) 
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bij 125 000 geregistreerde voertuigen per jaar 

Categorie S: voordeel t.w.v. € 812 500 000 (gemiddeld)  

bij 500 000 geregistreerde voertuigen per jaar 




