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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel stelt bijgewerkte geharmoniseerde EU-voorschriften vast inzake de technische 
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens teneinde de minimumnormen betreffende 
veiligheid en emissies voor periodieke technische controles te verbeteren. Het voorstel is erop 
gericht te helpen het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de EU vóór 2020 met de helft 
terug te dringen, overeenkomstig de beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid van de 
EU. Verder beoogt het voorstel bij te dragen tot de vermindering van emissies die het gevolg 
zijn van slecht onderhoud van voertuigen.

Uw rapporteur steunt deze hoofddoelstellingen en, gezien de verschillen tussen de praktijken 
van de lidstaten, steunt eveneens een gerichte harmonisatie volgens het 
subsidiariteitsbeginsel. Derhalve betwijfelt hij of het instrument wel een verordening moet 
zijn, waardoor voor de lidstaten minder ruimte overblijft om de voorschriften nationaal aan te 
passen.

Voorts is uw rapporteur van mening dat de doelstelling om het aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers terug te dringen moet worden verwezenlijkt met inachtneming van de 
evenredigheid en hij steunt dan ook aangepaste oplossingen die op degelijk feitenmateriaal 
zijn gebaseerd. Daarnaast wil hij de aandacht vestigen op de onzekerheden waar de afdeling 
Effectbeoordeling van het Europees Parlement de nadruk op heeft gelegd, namelijk dat er 
geen enkel bewijs lijkt te bestaan voor het uitgangspunt dat betere en frequentere technische 
controles zouden leiden tot minder technische gebreken bij voertuigen. 

Uw rapporteur merkt tevens op dat het toepassingsgebied is uitgebreid ten opzichte van dat 
van Richtlijn 2009/40/EG en nu nieuwe categorieën voertuigen omvat, in het bijzonder 
gemotoriseerde twee- en driewielers, lichte aanhangwagens tot 3,5 ton en trekkers met een 
door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/u. In het voorstel wordt 
ook de frequentie verhoogd van de controles van oudere voertuigen of voertuigen die een 
groot aantal kilometers hebben afgelegd. 

Uw rapporteur heeft geen wijzigingen voorgesteld in verband met de vorm of het 
toepassingsgebied van het wetgevingsvoorstel, noch aangaande de duur van de controles, 
omdat dit kwesties zijn waarover de bevoegde commissie zich dient te buigen. In plaats 
daarvan heeft hij besloten zijn wijzigingen toe te spitsen op zaken die verband houden met de 
interne markt. Vanuit het oogpunt van de IMCO behoren tot de meest relevante kwesties:

1. Het vaststellen van de definitie van "technische controle"

Uw rapporteur stelt een amendement voor ter wijziging van de definitie van een technische 
controle. De huidige definitie zou misbruikt kunnen worden om de grensoverschrijdende 
concurrentie in de handel in tweedehands voertuigen te beperken. Meer bepaald schept de 
definitie van de Commissie juridische onzekerheid omdat hierin, in een algemene definitie, de 
vereiste wordt herhaald om de controles volgens algemene criteria voor typegoedkeuring uit 
te voeren, terwijl de relevante criteria voor typegoedkeuring reeds zijn gespecificeerd in de 
bijlagen. Dit betekent dat alle onderdelen van een voertuig mogelijk kunnen worden 
gecontroleerd, aangezien voor alle voertuigonderdelen een veiligheidsaspect kan worden 
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onderscheiden. Het dient alleen relevant te zijn om de onderdelen waarvoor typegoedkeuring 
is verleend, op veiligheid en emissies te controleren. De vrees bestaat dat sommige actoren 
deze lacune in de wet mogelijk zullen benutten om de binnenlandse markt voor gebruikte 
voertuigen te beschermen en voertuigen zonder goede reden af te keuren. 

2. Maatregelen om fraude met de kilometerstand op te sporen en te voorkomen 

Van alle producten krijgen tweedehands auto's op het scorebord voor de consumentenmarkten 
voor het derde achtereenvolgende jaar de laagste marktprestatiescore en, in het bijzonder, de 
laagste positie wat het vertrouwen betreft. Bijgevolg stelt uw rapporteur aangescherpte 
maatregelen voor om fraude met de kilometerstand te bestrijden door het toepassingsgebied 
van het elektronisch voertuiginformatieplatform uit te breiden teneinde te garanderen dat alle 
kilometerstanden van voertuigen zijn opgenomen in een webplatform. Bovendien vreest uw 
rapporteur dat het voorstel van de Commissie elke correctie aan een kilometerteller verbiedt, 
met inbegrip van de aanpassingen naar boven waarmee voorkomen zou worden dat de 
voertuigen in kwestie een onnodig verminderde markwaarde overhouden.

3. Toegang tot de resultaten van technische controles in nationale registers, toegang tot 
technische informatie en minimumvereisten voor controleapparatuur

In de verordening wordt de mogelijkheid gepresenteerd om een op het niveau van de EU 
geharmoniseerd systeem voor de uitwisseling van gegevens op te zetten, waardoor centra 
voor periodieke technische controles door de gehele EU toegang krijgen tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie van voertuigen. Uw rapporteur is echter van mening dat de toegang tot 
deze informatie niet moet worden beperkt tot bevoegde instanties en centra voor periodieke 
technische controles. Teneinde een gelijk speelveld te waarborgen, stelt hij voor om ook de 
fabrikanten van werkplaatsapparatuur toegang te geven, aangezien dit hen in staat stelt om 
concurrerende en doeltreffende controleapparatuur te produceren. Daarnaast stelt uw 
rapporteur voor toestemming te verlenen voor het aanwenden van alternatieve 
controleprocedures die essentieel kunnen zijn om het op kostenbesparende wijze controleren 
van moeilijk te controleren voertuigen te vergemakkelijken. 

4. Vrijstellingen

Uw rapporteur is ingenomen met de vrijstelling voor "motorvoertuigen van historisch 
belang". Hij vindt echter dat de definitie te weinig vrijheid laat en adviseert in plaats daarvan 
te voorzien in een basisvereiste voor de leeftijd. Verder stelt hij voor dat de lidstaten de 
vrijheid behouden om voertuigen in overeenstemming met de gangbare praktijk vrij te stellen 
van de verordening.

5. Wederzijdse erkenning

Technische controles hangen samen met de herinschrijving van motorvoertuigen, gegeven dat 
een grotere EU-harmonisatie op het gebied van periodieke technische controles de 
herinschrijving uit de ene lidstaat in een andere moet vereenvoudigen. Bijgevolg heeft uw 
rapporteur een nieuw voorstel gedaan waarin wordt bepaald dat de wederzijdse erkenning van 
technische certificaten door de gehele Unie verplicht wordt gesteld.
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6. Beoordeling en toezicht

Teneinde de interne markt verder te versterken, heeft uw rapporteur ook een evaluatieclausule 
opgenomen om vijf jaar na de goedkeuring van dit voorstel een onderzoek te doen naar het 
potentieel om de uitwisseling van gegevens betreffende de resultaten van periodieke 
technische controles tussen de lidstaten gemakkelijker te maken.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Na elke controle moet een technisch 
certificaat worden afgegeven dat onder 
meer informatie over de identiteit van het 
voertuig en de resultaten van de controle 
moet bevatten. Met het oog op een 
behoorlijke follow-up van technische 
controles moeten de lidstaten deze 
informatie in een gegevensbank 
verzamelen en bewaren.

(22) Teneinde een goede follow-up van de 
resultaten van de controle te garanderen, 
moet na elke controle een technisch 
certificaat worden afgegeven dat ook in 
elektronische vorm moet worden 
opgesteld, met hetzelfde 
detailleringsniveau als het originele 
technische certificaat ten aanzien van de 
identiteit van het voertuig en de resultaten 
van de controle. Bovendien moeten de 
lidstaten deze informatie in een centrale
gegevensbank verzamelen en bewaren om 
ervoor te zorgen dat de echtheid van de 
resultaten van de periodieke technische 
controles gemakkelijk kan worden 
geverifieerd.

Or. en

Motivering

Technische certificaten moeten nu zowel gedrukt als elektronisch worden geleverd om 
vervalsing en geknoei te vermijden. Daarnaast maakt dit de gegevensuitwisseling 
gemakkelijker, wat de ontwikkeling van het elektronisch voertuiginformatieplatform mogelijk 
maakt.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Geschat wordt dat bij 5 % tot 12 % 
van de verkochte tweedehandsauto's fraude 
met de kilometerstand wordt gepleegd, wat 
leidt tot hoge kosten voor de samenleving, 
ter waarde van meerdere miljarden euro 
per jaar, en een onjuiste beoordeling van de 
technische toestand van voertuigen. In het 
kader van de bestrijding van fraude met de 
kilometerstand zal het vastleggen van de 
kilometerstand in het technisch certificaat, 
in combinatie met de verplichting om het 
certificaat van eerdere controles te tonen, 
het gemakkelijker maken om geknoei met 
of manipulatie van de kilometerteller te 
ontdekken. Fraude met de kilometerstand 
moet ook systematischer als een strafbaar 
feit worden beschouwd.

(23) Geschat wordt dat bij 5 % tot 12 % 
van de verkochte tweedehandsauto's fraude 
met de kilometerstand wordt gepleegd, wat 
leidt tot hoge kosten voor de samenleving, 
ter waarde van meerdere miljarden euro 
per jaar, en een onjuiste beoordeling van de 
technische toestand van voertuigen. In het 
kader van de bestrijding van fraude met de 
kilometerstand zal het vastleggen van de 
kilometerstand in het technisch certificaat, 
in combinatie met de verplichting om het 
certificaat van eerdere controles te tonen, 
het gemakkelijker maken om geknoei met 
of manipulatie van de kilometerteller te 
ontdekken en het zou bovendien de 
werking van de interne markt met 
betrekking tot de grensoverschrijdende 
handel in tweedehands auto's verbeteren.
Sterker nog, in de achtste editie van het 
scorebord voor de consumentenmarkten 
"Markten voor de consument laten 
werken" van december 2012 kreeg dit 
marktsegment de laagste score voor de 
marktprestaties en in het bijzonder de 
laagste positie wat het vertrouwen betreft.
Fraude met de kilometerstand moet ook 
systematischer als een strafbaar feit worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "voertuig van historisch belang": elk 
voertuig dat aan de volgende voorwaarden 

(7) "voertuig van historisch belang": elk 
voertuig dat ten minste dertig jaar geleden 
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voldoet: werd vervaardigd of voor het eerst werd 
geregistreerd en dat door de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie van de 
lidstaat als historisch wordt beschouwd.

Or. en

Motivering

De definitie van de Commissie van een voertuig van historisch belang is onnodig 
gedetailleerd en zou tot gevolg hebben dat veel voertuigen ten onrechte binnen het 
toepassingsgebied van de verordening zouden vallen. Een eenvoudige leeftijdseis waarbij een 
nadere specificatie aan de instanties van de lidstaat wordt overgelaten, biedt voldoende 
flexibiliteit en is in overeenstemming met de gangbare praktijk.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het is ten minste dertig jaar geleden 
vervaardigd;

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het wordt onderhouden door middel van 
reserveonderdelen die het historische 
onderdeel van het voertuig reproduceren;

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische kenmerken van de 
belangrijkste onderdelen, zoals de motor, 
het remsysteem, de stuurinrichting of de 
ophanging, hebben geen veranderingen 
ondergaan; en

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het uiterlijk is niet veranderd; Schrappen

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "technische controle": een controle om 
vast te stellen of de onderdelen van een 
voertuig nog voldoen aan de toepasselijke 
veiligheids- en milieukenmerken die van 
kracht waren ten tijde van de 
goedkeuring, de eerste inschrijving of de 
ingebruikneming, evenals ten tijde van de 
installatie van onderdelen op bestaande 
voertuigen;

(9) "technische controle": een inspectie 
overeenkomstig bijlage II en III van deze 
verordening om na te gaan of een 
voertuig veilig kan worden gebruikt op de 
openbare weg en aan de vereiste 
milieukenmerken voldoet;

Or. en

Motivering

De definitie van de Commissie schept juridische onzekerheid omdat hierin, in een algemene 
definitie, de vereiste wordt herhaald om de controles volgens algemene criteria voor 
typegoedkeuring uit te voeren, terwijl de relevante criteria voor typegoedkeuring (ten behoeve 
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van de controle op veiligheid en emissies) reeds zijn gespecificeerd in de bijlagen van deze 
verordening. Zonder deze wijziging zou elk voertuigonderdeel waarvoor typegoedkeuring is 
verleend, geselecteerd kunnen worden voor veiligheidscontroles, waardoor voertuigen 
mogelijk onnodig worden afgekeurd.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Fabrikanten van voertuigen bieden de 
controlecentra, of, indien relevant, de 
bevoegde instantie, toegang tot de in 
bijlage I bedoelde technische informatie 
die nodig is voor het verrichten van 
technische controles. De Commissie stelt 
nadere regels vast voor de procedures 
inzake de toegang tot de in bijlage I 
bedoelde technische informatie 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 16, lid 2.

3. Fabrikanten van voertuigen bieden de 
controlecentra, de fabrikanten van 
controleapparatuur en, indien relevant, de 
bevoegde instanties, toegang tot de in 
bijlage I bedoelde technische informatie 
die nodig is voor het verrichten van 
technische controles. De Commissie stelt 
nadere regels vast voor de procedures 
inzake de toegang tot de in bijlage I 
bedoelde technische informatie 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 16, lid 2.

Or. en

Motivering

Teneinde een gelijk speelveld te waarborgen wordt in deze wijziging voorgesteld om ook de 
fabrikanten van controleapparatuur te laten profiteren van de toegang tot de technische 
gegevens van de periodieke technische controles ten behoeve van het ontwerpen en 
vervaardigen van doeltreffende en concurrerende controleapparatuur. De vrees bestaat dat 
verwijzingen naar bijlage I kunnen leiden tot onevenredige informatievereisten voor 
fabrikanten, omdat bijlage I veel ruimer is dan wat feitelijk vereist is voor periodieke 
technische controles. Verdere wijzigingen kunnen dan ook worden voorgesteld in een 
amendement op dit ontwerpadvies.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een inschrijvingsinstantie 
een aanvraag voor de herinschrijving van 
een voertuig ontvangt en het voertuig 
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afkomstig is uit een andere lidstaat, dan 
moet zij het technisch certificaat van het 
voertuig erkennen als de geldigheid ervan 
is bevestigd op het tijdstip van de 
herinschrijving. De erkenning wordt 
verleend voor dezelfde periode als de 
oorspronkelijke geldigheidsduur van het 
certificaat, behalve wanneer de 
oorspronkelijke geldigheidsduur van het 
certificaat langer is dan de maximale 
wettelijke duur in de lidstaat waar het 
voertuig opnieuw wordt ingeschreven. In 
dat geval wordt de geldigheidsduur naar 
beneden aangepast en berekend vanaf de 
datum waarop het oorspronkelijke 
technische certificaat voor het voertuig is 
afgegeven. Vóór de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, delen 
de lidstaten aan elkaar mede welke vorm 
van het technisch certificaat hun 
respectieve bevoegde instanties erkennen 
en maken zij de instructies bekend voor 
het controleren van de echtheid ervan.

Or. en

Motivering

Teneinde de herinschrijving van motorvoertuigen door de gehele Unie gemakkelijker te 
maken, wordt middels deze wijziging een systeem ingevoerd voor de wederzijdse erkenning 
van technische certificaten tussen de lidstaten, ingaande op de datum dat deze verordening 
van toepassing wordt.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening en 
uiterlijk drie jaar daarna delen de 
controlecentra de in de door hen afgegeven 
technische certificaten vermelde informatie 
langs elektronische weg mee aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat. Deze 
mededeling geschiedt binnen een redelijke 

3. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening en 
uiterlijk drie jaar daarna delen de 
controlecentra de in de door hen afgegeven 
technische certificaten vermelde informatie 
langs elektronische weg mee aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat. Deze 
mededeling geschiedt binnen een redelijke 
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termijn na de afgifte van de technische 
certificaten. Tot deze datum kunnen de 
controlecentra deze informatie via andere 
kanalen aan de bevoegde instantie 
meedelen. De bevoegde instantie bewaart 
deze informatie gedurende 36 maanden 
vanaf de datum van ontvangst.

termijn na de afgifte van de technische 
certificaten. Tot deze datum kunnen de 
controlecentra deze informatie via andere 
kanalen aan de bevoegde instantie 
meedelen. De bevoegde instantie bewaart 
deze informatie gedurende 36 maanden 
vanaf de datum van ontvangst in een 
centrale gegevensbank.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is bedoeld om de uitwisseling van informatie gemakkelijker te maken, 
waardoor de ontwikkeling van het elektronisch voertuigenplatform mogelijk wordt.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met 
betrekking tot technische controles tussen 
de bevoegde instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een methode ter vergemakkelijking van de 
toegang tot informatie over de resultaten 
van technische controles van voertuigen, 
kilometerstanden en 
voertuigregistratiegegevens, tussen de 
bevoegde instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten. De Commissie maakt 
gebruik van bestaande IT-oplossingen 
betreffende openbare gegevens.

Or. en

Motivering

Middels deze wijziging wordt voorgesteld de wederzijdse toegang door de gehele EU tot de 
informatie over de controleresultaten te onderzoeken en hierbij voort te bouwen op de 
informatie die veel lidstaten tegenwoordig al online beschikbaar stellen teneinde de kosten zo 
laag mogelijk te houden en dubbel werk te voorkomen. De bevoegde instanties in andere 
lidstaten hebben al toegang tot deze informatie en de haalbaarheidsstudie moet worden 
gericht op de gegevens die minimaal nodig zijn.
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verslaglegging

De Commissie dient uiterlijk op [vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag in bij het 
Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering en de gevolgen van deze 
verordening, met name wat de 
doeltreffendheid betreft van de bepalingen 
inzake het toepassingsgebied, de 
frequentie van de controles en de 
resultaten van het onderzoek aangaande 
de haalbaarheid van de invoering van een 
elektronisch voertuiginformatieplatform, 
zoals vastgelegd in artikel 15, en de 
invoering van de wederzijdse erkenning 
van technische certificaten. In het verslag 
wordt ook nagegaan of de bijlagen bij 
deze verordening moeten worden 
geactualiseerd, met name in het licht van 
technische vooruitgang en praktijken. Dit 
verslag wordt ingediend na de 
raadpleging van het in artikel 16 
genoemde comité en gaat, in voorkomend 
geval, vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde evaluatieclausule is het belangrijkste toezichtsmechanisme om de 
doeltreffende uitvoering van de voorgestelde verordening te waarborgen en om ervoor te 
zorgen dat de consument en bedrijven in de interne markt een zo groot mogelijk voordeel 
kunnen behalen.
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
manipulatie van of knoeien met de 
kilometerteller wordt beschouwd als een 
strafbaar feit en wordt bestraft met 
doeltreffende, evenredige, afschrikkende 
en niet-discriminerende sancties.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
manipulatie van of knoeien met de 
kilometerteller wordt beschouwd als een 
strafbaar feit en wordt bestraft met 
doeltreffende, evenredige, afschrikkende 
en niet-discriminerende sancties, behalve 
in het geval van door een controlecentrum 
of een bevoegde instantie goedgekeurde 
aanpassingen naar boven van 
kilometerstanden om eerdere illegale 
manipulaties te corrigeren.

Or. en

Motivering

Deze wijziging zorgt ervoor dat als er illegaal geknoeid is met de kilometerstand van een 
voertuig, dit door controlecentra of bevoegde instanties op legale wijze naar boven mag 
worden aangepast, zodat kan worden gewaarborgd dat de voertuigen in kwestie niet 
daadwerkelijk worden afgeschreven en in de toekomst bij de periodieke technische controles 
kunnen worden goedgekeurd.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke omstandigheden, 
wanneer een specifiek voertuigontwerp 
niet verenigbaar is met de toepassing van 
de in deze bijlage bedoelde 
controlemethoden, wordt de controle 
uitgevoerd overeenkomstig de specifieke 
alternatieve controlemethoden die door de 
bevoegde instanties van de lidstaat worden 
aanbevolen. Alle gebruikte 
controlemethoden die niet zijn 
gespecificeerd in deze bijlage, moeten 
schriftelijk door de aangewezen bevoegde 
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instantie worden goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Bepaalde voertuigen, zoals snelle trekkers en voertuigen met hulpstukken, kunnen vooral 
moeilijk te controleren zijn door de kenmerken van het ontwerp ervan of omdat de 
controlecentra zo ver weg zijn dat de kosten om de apparatuur in orde te maken voor de 
controle van bepaalde zeldzame voertuigen, niet in verhouding zouden staan. Daarom moeten 
er alternatieve en niet gestandaardiseerde controlemethoden voorhanden zijn die evenwel 
duidelijk zijn goedgekeurd door de toepasselijke bevoegde instantie.


