
Automobielinspectie 

motorhomes,

monster van Loch Ness ??

MTM – [(tarra + (75 x A)] ≥≥≥≥ 10 x (A + L) 



Waarop letten

bij de aan- of verkoop

van een tweedehands voertuig 

i.v.m. de schouwing ?

Vergezel de verkoper

bij de tweedehandskeuring



De verkoper moet

� het voertuig “rijklaar” aanbieden:

� dieseltank voor ¾ vol

� verswatertank voor 90% vol

� 2 gasflessen van elk 11 kg, voor 90% vol

� kabelhaspel

(= officiële versie !!)



De verkoper moet

� bij de keuring een tweedehandskeuring 

vragen 
(rood inschrijvingsbewijs wordt geperforeerd en is slechts 

2 maanden geldig)

� een geldige “car pass” aanvragen

� een “aanvraag tot nieuwe inschrijving”

aanvragen



Het voertuig wordt bij die keuring

niet gewogen !!

� Eis de weging !!

� Vraag wat het aantal toegelaten plaatsen 

zal zijn met de nieuwe regels.

Opm.: Wat op het oude “identificatieverslag” staat 

i.v.m. het aantal plaatsen is niet meer geldig !!

(het voertuig mocht vroeger leeg aangeboden worden)



De koper moet

� met inschrijvingsbewijs, bewijs van 

tweedehandskeuring + car pass naar 

zijn verzekeraar

� na ontvangst van ingeschreven voertuig 

“rijklaar” opnieuw naar de keuring 

(roze kaart)



Het voertuig moet niet opnieuw worden gekeurd, 

enkel nog gewogen.  

U ontvangt een nieuw “identificatieverslag”

met daarop het aantal toegelaten personen, 

volgens de nieuwe regels.

Om niet voor een voldongen feit te staan,

ga eerst zelf uw voertuig wegen op een 

openbare weegbrug (bv. bij Aveve).

Nu komt het monster van Loch Ness opduiken…



Reizen/schouwing: formule voor motorhome met lengte van 5,51m tot 6,49m

Voor 2 personen

3500 75 x 2 10 x 2+6 8

150 + 80

230 tarra 3.270

Voor 3 personen

3500 75 x 3 10 x 3+6 9

225 + 90

315 tarra 3.185

Voor 4 personen

3500 75 x 4 10 x 4+6 10

300 + 100

400 tarra 3.100

MTM – [(tarra + (75 x A)] ≥ 10 x (A + L) 

MTM = maximaal toegelaten gewicht

Tarra = gewicht aangeboden voertuig in ”rijklare toestand”

A = aantal personen

L = lengte in m (bv. van 5,51m tot 6,49m = 7 m)



Reizen/schouwing: formule voor motorhome met lengte van 6,51m tot 7,49m

Voor 2 personen

3500 75 x 2 10 x 2+7 9

150 + 90

240 tarra 3.260

Voor 3 personen

3500 75 x 3 10 x 3+7 10

225 + 100

325 tarra 3.175

Voor 4 personen

3500 75 x 4 10 x 4+7 11

300 + 110

410 tarra 3.090

MTM – [(tarra + (75 x A)] ≥ 10 x (A + L) 

MTM = maximaal toegelaten gewicht

Tarra = gewicht aangeboden voertuig in ”rijklare toestand”

A = aantal personen

L = lengte in m (bv. van 5,51m tot 6,49m = 7 m)



Reizen/schouwing: formule voor motorhome met lengte van 6,51m tot 7,49m

MTM = 3850 kg (rijbewijs C)

Voor 2 personen

3850 75 x 2 10 x 2+7 9

150 + 90

240 tarra 3.610

Voor 3 personen

3850 75 x 3 10 x 3+7 10

225 + 100

325 tarra 3.525

Voor 4 personen

3850 75 x 4 10 x 4+7 11

300 + 110

410 tarra 3.440

MTM – [(tarra + (75 x A)] ≥ 10 x (A + L) 

MTM = maximaal toegelaten gewicht

Tarra = gewicht aangeboden voertuig in ”rijklare toestand”

A = aantal personen

L = lengte in m (bv. van 5,51m tot 6,49m = 7 m)



Officiële boetes in België

Percentage waarmee het
maximum wordt overschreden

Tot 5%

Van 5% tot 10%

Van 10% tot 15%

Van 15% tot 20%

Van 20% tot 30%

Van 30% tot 40 %

Meer dan 40%

Boete

€ 60

€ 300

€ 560

€ 800

€ 1000

€ 1120

€ 1140



Is de politie tolerant?
(navraag bij politiezone “vlas”, Kortrijk)

Van 0% tot 2%

Van 2% tot 5%

Van 5% tot 10%

Meer dan 10%

Opmerking

P.V.

P.V. + overgewicht gedeeltelijk afladen

P.V. + overgewicht volledig afladen

+ herkeuring automobielinspectie



Nog enkele opmerkingen

Op uw identificatieverslag staat ook het 

“nuttig laadvermogen” opgegeven.

Nuttig laadvermogen = (MTM – tarra – 75 kg*A)

Bv. 3500 kg – 3090 kg – (75 kg*4) = 110 kg

dat u nog mag bijladen met 4 personen van 75 kg

Is 110 kg laden voor een lang weekend voldoende ??



Hoeveel mag een voertuig “rijklaar” wegen voor x aantal personen ?

Extra gewicht rijklaar 2 fietsen 25 kg

6 flessen water 1l 10 kg

24 blikjes cola, fanta, … 12 kg

Aardappelen 10 kg

Frigo lading 10 kg

Potten, pannen, eetgerief 10 kg

Kleren 15 kg

Huislinnen 5 kg

Depannagekoffer 10 kg

Fruit-/groentenconserven 10 kg

Papieren, boeken, kaarten 5 kg

Schoenen 5 kg

2 zetels + tafel 10 kg

Bier 10 kg

Koffie, peper, zout, … 3 kg

Diepvries 3 kg

Prullaria 2 kg

Schermlappen 5 kg

Wijn, apero 15 kg

Totaal 175 kg



Verscherpte controles

� Tweedehandskeuring

� De kans bestaat dat u er alleen mag inzitten!

� De kans bestaat dat uw voertuig met rijbewijs B

in België onverkoopbaar wordt!

� Er komen 9 automatische weegbruggen langs 

autosnelwegen
(Brugge, Erpe-Mere, Geel, Kruishoutem, Lummen, Schoten, 

Tienen, Waregem, Wevelgem)



Zeer belangrijke opmerking

Bij navraag blijken er verschillende interpretaties

te zijn en worden de regels verschillend toegepast.

� Bij sommige stations moet u het voertuig "rijklaar" 

aanbieden (maar ook dan nog is er geen eensgezindheid 

over wat is "rijklaar").

� Bij andere stations mag u het voertuig leeg aanbieden 

en rekenen zij een forfaitair aantal kg bij.

Informeer u dus eerst bij het station hoe u het

voertuig moet aanbieden en hoeveel zij bijrekenen!



Een verwittigd man

is er 2 waard...


