
Volledige lijst met voertuigaanpassingen zonder goedkeuring. 
 
Volgende uitrustingen worden beschouwd als vast bevestigde lading waarvoor geen bijkomende 
goedkeuring is vereist, voor zover aan alle  beschreven voorwaarden en de regels van de kunst 
voldaan is, en voor zover de noodzaak aan een bijkomende fase niet uitdrukkelijk wordt 
geformuleerd:   
 
1.1.1. Bagagerek op het dak 

 

 
Voorwaarden: 

VAST gemonteerd zijn op het voertuig. 
 
1.1.2. Uitrustingen op het dak 

 

    
 

Zwaailichten (oranje-geel of blauw), werklichten (zoeklichten), koelgroep, roofbar, antenne, spoiler 
categorieën N2 en N3, uitklapbare lichtmast op het dak,… 

 
1.1.3. Bijkomende uitrustingen ingebouwd in het dak 
 
1.1.3.1. Open dak 

 

     
Voorwaarden: 

- Het betreft enkel en alleen voertuigen met eerste indienststelling na 01/09/2013. 
- Met akkoord van de constructeur: toelating constructeur voor het plaatsen van een welbepaald 

dak op het specifiek voertuig (oorspronkelijk attest met vermelding chassisnummer voertuig en 
identificatie van het openschuivend dak). 

- Zonder akkoord van de constructeur: een openschuivend dak kan geïnstalleerd worden op 
voorwaarde dat een door de FOD Mobiliteit en Vervoer (voor 01/01/2015) of door een bevoegde 
homologatiedienst van de gewesten (na 01/01/2015) erkende instantie bevestigt dat het open 
dak voorzien is voor montage op het betrokken voertuig. 



1.1.3.2. Koelgroep ingebouwd in het dak (voertuigen voor het eerst ingeschreven na 05/09/2016) 
 

 

 
Indien er een uitsnijding van de dragende structuur van het voertuig heeft plaatsgevonden dient er 
een bijkomende fase verwezenlijkt te worden. 
Om een voertuig te aanvaarden zonder tweede fase moet voldaan worden aan het volgende: 
- Oftewel levert de carrosserieconstructeur (erkend COP) een attest af waarin hij bevestigt dat 

er geen uitsnijding van de dragende structuur van het voertuig is uitgevoerd.  
- Oftewel heeft de carrosserieconstructeur geen COP-erkenning, en kan het voertuig aanvaard 

worden voor zover een van de volgende documenten kan voorgelegd worden: 
○  akkoord constructeur basisvoertuig 
o handleiding voor het monteren van de koelgroep 

  
Kasten, vast meubilair en isolatie in de laadruimte 

 
 

 
 
Voorwaarden: 

 
- Enkel in de laadruimte (aan de binnenkant van het voertuig). 
- Bij een dubbele bestuurdersruimte mag de achterbank vervangen worden door rekken. In dit 

geval worden de zitplaatsen, wanneer zij niet meer in het voertuig aanwezig zijn, niet meer op 
het identificatieverslag hernomen. 
Indien dit het geval is mag de stand van het tussenschot niet gewijzigd worden. Dit tussenschot 
moet op dezelfde plaats blijven staan. Indien ze verplaatst wordt achter de eerste rij 
zitplaatsen, dient er een homologatie naar een voertuig enkelvoudige bestuurdersruimte 
plaats te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.4. Plaatsing van een tussenschot om fiscale reden 
 

 
 
Voorwaarden: 

 
- Plaatsing van een scheidingswand tussen de passagiersruimte en de laadruimte. 
- Enkel bij voertuigen van de categorie N1. 
- Het tussenschot mag demonteerbaar zijn, maar de doorgang tussen de laadruimte en de 

passagiersruimte mag niet mogelijk zijn wanneer het voertuig rijdt.  
 
Vervoer van panelen extern aan het voertuig 

 

 
 
Voorwaarden: 

 
Voertuigen die uitgerust zijn met een externe, laterale constructie om glaswerk of andere 
materialen te vervoeren, moeten met het oog op verkeersveiligheid aan instructie V3/43.12/2008-
03 voldoen (artikel 57 - §8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1.5. Ladder, treeplank of stang achteraan  
 

  

Voorwaarden:  
- Mag niet verder dan 300 mm uitsteken achteraan. 
- De opstaptrede of stang mag de breedte van het voertuig niet verhogen. 
- Enkel achteraan het voertuig. 
- Het zichtbaarheidsveld van de kentekenplaat mag, volgens de richtlijn of het reglement van 

toepassing, niet worden verstoord. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid van de 
verlichtingsinrichtingen. 
 

 
 

- Voor afstanden van de “zijmarkeringslichten” wordt gemeten vanaf het koetswerk (de ladder 
achteraan buiten beschouwing laten). 

 
1.1.6. Intrekbare zijdelingse treeplank 

Het monteren van een zijdelingse treeplank moet voldoen aan bepaalde voorwaarden : 
- de treeplank moet intrekbaar zijn, 
- een geluidssignaal moet aanwezig zijn om de chauffeur er op te wijzen dat hij met de treeplank 

in open stand vertrekt, 
- de ingetrokken treeplank mag een vertikaal vlak dat parallel loopt met het uiterste deel van 

de carrosserie met niet meer dan 3 cm overschrijden, de achteruitkijkspiegels en ander 
toebehoren hierin niet inbegrepen.  

 
 



1.1.7. Koppelingen (bolkoppelingen, koppelschotels & vangmuilkoppelingen) 
 

Voorwaarden:  
- De koppeling (trekhaak + steun) dient van een goedgekeurd type te zijn. 
- De koppeling (trekhaak + steun) dient gemonteerd te zijn volgens de voorschriften van de 

voertuigconstructeur en de constructeur van de koppeling. 
- Het COC, PVG of individueel goedkeuringsattest laat de montage van een koppelingsinrichting 

toe (zie tabel met verschillende mogelijkheden in bijlage 1). 
 

1.1.7.1. Bolkoppeling (zie tabel in bijlage 1) 
 

 
 
Voorwaarden: 

 
- Het COC laat een verticale belasting op het koppelingspunt toe: "S"-waarde. 

‘Enkel voor fietsendrager’ indien er geen maximummassa voor de sleep voorzien is op het COC. 
- Enkel geldig voor een bolkoppeling achteraan het voertuig. 
- De bolkoppeling dient goedgekeurd te zijn (e of E-markering + identificatieplaatje). 
- Zie van toepassing zijnde instructie op de koppelingsinrichtingen voor het trekken van een 

aanhangwagen. 
 

1.1.7.2. Chassisverlenging (Hulpframe) 
 

 
 

Bij bepaalde voertuigen dient voor de montage van een trekhaak een verlenging van het 
frame/chassis te gebeuren. 

 
Voorwaarden: Het hulpframe dient gehomologeerd te zijn voor het betrokken voertuig (e of E-
markering). 
 

Indien voor voertuigen met eerste indienststelling na 01/09/2013 niet aan deze voorwaarde 
voldaan is (bv. montage mbv. niet goedgekeurd(e) frame/chassisverlenging), is steeds een 
bijkomende goedkeuring vereist. 

 
 



1.1.7.3. Koppelschotel: 
 

 
 

Wijzigingen aan de gemonteerde koppelschotel zijn toegelaten voor zover aan volgende 
voorwaarden voldaan is. 

 
Voorwaarden: 

 
- De koppelschotel mag vervangen door :  

  
 een koppelschotel van hetzelfde merk en waarvan het Europees 

homologatienummer overeenstemt met het nummer dat op het COC vermeld 
wordt. 

 door een andere koppelschotel, voor zover de fabrikant van het voertuig of zijn 
mandataris een attest aflevert waaruit blijkt dat het merk of het Europees 
homologatienummer wordt hernomen in het goedkeuringsdossier van het 
voertuig. In dit geval wordt er gevraagd de karakteristieke waarden na te gaan: D, 
Dc, U, ... 

 
- De koppelschotel kan verplaatst worden binnen het instelbereik, tussen de minimum en 

maximumwaarde voorzien op het COC, het goedkeuringscertificaat of het homologatiedossier 
(attest van de constructeur). 
 

- De hoogte van de koppelschotel kan gewijzigd worden indien gebruik gemaakt wordt van een 
oorspronkelijke adapter van de fabrikant van de koppelschotel. 

 
1.1.8. Laadklep (laadlift) 

 

   
 
Voorwaarden: 

 
- Mag niet verder dan 300 mm uitsteken ten opzichte van de achterkant van het voertuig. 
- Het zichtbaarheidsveld van de kentekenplaat mag, volgens de richtlijn of het reglement van 

toepassing, niet worden verstoord. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid van de 
verlichtingsinrichtingen. 

- Geen aanpassing aan de beschermingsinrichting aan de achterzijde. 
 

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, dus ook als een aanpassing of verplaatsing 
van de achterlichten en /of de nummerplaat en/of de achterbumper nodig is, is een bijkomende 
goedkeuring nodig. 



1.1.9. Plaatsing van een frontbeschermingsinrichting (bull bar, push bar) 
 
Voorwaarden: 

Indien de frontbeschermingsinrichting gemonteerd op de voertuigen M1 en N1 voldoet aan de 
voorwaarden van de instructie betreffende de frontbeschermingsinrichtingen (bull bar) op 
voertuigen van de categorieën M1 en N1 (artikel 55), van de richtlijn, of van het van toepassing 
zijnde reglement, is er geen bijkomende goedkeuring vereist. 

 
1.1.10. Side bar, vaste zijdelingse treeplank 

 
De side bar of vaste zijdelingse treeplank mag niet : 
 een vertikaal vlak dat parallel loopt met het uiterste deel van de carrosserie met meer dan 

30 mm overschrijden, de achteruitkijkspiegels en ander toebehoren hierin niet inbegrepen,  
 een puntig, snijdend element of een uitgesproken hoek of gevaarlijk uitsteeksel bevatten. 

 
 

  
 
1.1.11. Vaste windas/lier 

 

 
Voorwaarden: 

 
- Het betreft enkel en alleen voertuigen met eerste indienststelling na 01/09/2013. 

 
- De windas of zijn toebehoren (inclusief rollenvenster) mogen niet buiten het oppervlak van de 

voorste bumper uitsteken. Wanneer dit toch het geval is, dienen deze elementen te worden 
bedekt door een stijve afscherming met een kromtestraal van ten minste 2,5 mm wanneer zij 
niet worden gebruikt, of tijdens de technische keuring (zie voorbeelden in onderstaande 
tabel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toegelaten : 

                                       
 

        
 
 

Niet toegelaten : 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.12. Uitrusting categorie O 
 

 
 

Koelgroep, materiaalkoffer, spoiler,…. 
Voorwaarden: 

 
- Bij opleggers dient deze uitrusting binnen een maximale kopstraal van 2,04 m te vallen (zie 

artikel 32bis). 
- De maximale verticale massa op het koppelpunt mag niet overschreden worden. 

 
 
 
 
 
 
1.1.13. Uitrusting achter stuurhut categorie N 

 

   
Zijspoilers Materiaalbak Vaccum pomp 

 
Plaatsing van uitrusting tegen de achterzijde van de stuurhut zoals: materiaalbak, 
oliereservoir, kipinstallatie, zijspoilers/fenders, vacuum pomp, oliepomp. 

 
Opmerking: 

 
- Brandstoftank: Het monteren van een brandstoftank achter de stuurhut is niet 

toegelaten zonder bijkomende goedkeuring. 
 
 
 
 



1.1.14. Kraan achter stuurhut categorie N 
 

 

 
 

De kraan moet zich tussen de breedte en de lengte van het voertuig bevinden, en noch de kraan, 
noch het voertuig mogen over steunpoten beschikken. 
De maximale massa’s op de assen moeten gerespecteerd worden. 

 
1.1.15. Wijziging van de ophanging 

 
1.1.15.1. Bijkomende veren van het merk MAD  

 
1.1.15.2. Elk ander systeem/merk tot wijziging van de ophanging 

 
De voertuigen met Europese goedkeuring (volgens de richtlijn 2007/46), gewijzigd of aangepast op 
het niveau van de ophanging, wat dus een impact heeft op de homologatie, dienen een bijkomende 
homologatie (bijkomende fase) te doorlopen, ongeacht het gebruikte merk of systeem. 

 
1.1.16. Uitrustingen algemeen 

 
Volgende uitrustingen kunnen ook zonder bijkomende goedkeuring gemonteerd worden: hardtop 
voor pick-up, bureelinrichting voor M1-voertuigen, bijkomende verlichting (buiten de 
reglementaire lichten en verlichting), bijkomende compressor, brandblusser, extra camera voor 
zichtuitbreiding, achteruitrijsignaal, parkeersensoren, opslagsystemen (oliereservoirs, batterijen, 
materiaalkoffers,…), binnen de afmetingen van het voertuig (tenzij de zijdelingse bescherming 
beïnvloed wordt). 

 
-  


