Bijzondere instructies betreffende het indienen van een aanvraag
voor vergunning uitzonderlijk vervoer voor voertuigen met een
inschrijving « proefritten »
Voor enkelvoudige voertuigen van categorie 1 of 2, waarvan de gebruiker een constructeur of bouwer
is (statuten van de maatschappij bijvoegen), die een inschrijving “proefritten” gebruiken in het kader
van artikel 4.1 van MB van 05/07/2013 (tot wijziging van MB betreffende de procedure, de vorm en de
inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen), moeten de kaders B, D
en F op de volgende manier ingevuld worden :
B. Type van uitzonderlijk voertuig
B. Type van uitzonderlijk voertuig
Aantal
Chassisnummer van voertuig
aslijnen
Hoofd
Vervangend met zelfde karakteristieken
Sleep
Trekkend :
van
Getrokken*(modules** ):
voertuigen: ( Duwer :)
Enkelvoudig voertuig zonder lading:
Type:
Enkelvoudig voertuig met lading:
(modules** )
* niet invullen indien de totale massa en de massa per as van het uitzonderlijk voertuig (vak C) voldoen aan het Technisch reglement.
**voor de voertuigen samengesteld uit meerdere modules, gelieve de voorziene tabel toe te voegen met aanduiding van de chassisnummers van de modules.

Het vak « Enkelvoudig voertuig zonder lading » is aangekruist en het voertuig wordt gekenmerkt
door zijn aantal aslijnen en zijn nummer van inschrijving « PROEFRITTEN » (in plaats van een
chassisnummer). Het type voertuig moet aangeduid worden (voorbeeld : landbouwvoertuig, …).
Indien de massa’s van het uitzonderlijk vervoer voldoen aan het Technisch reglement (zie kader C),
wordt het voertuig slechts gekenmerkt door zijn nummer inschrijving « PROEFRITTEN ».
Indien de massa’s van het uitzonderlijk vervoer niet voldoen aan het Technisch reglement, dient de
“Voertuigfiche” ingevuld en bijgevoegd te worden en de technische kenmerken van de vervangende
voertuigen moeten overeenstemmen met de gegevens van die fiche.
D. Type vergunning
Voertuig categorie 1 :

Voertuig categorie 2 :

D. Type vergunning
Alle wegen in België
Reisweg : (de gedetailleerde reisweg dient bijgevoegd)
Bijkomende lege reisweg(en)
Van : Postcode :
Grens
Tot : Postcode :
Grens
Zone 25 km voor landbouw voertuig Centraal punt:
Alle wegen in België voor voertuig van speciale constructie
Netwerk autosnelwegen
Netwerk klasse 90
Reisweg : (de gedetailleerde reisweg dient bijgevoegd)
Bijkomende lege reisweg(en)
Van : Postcode :
Grens
Tot : Postcode :
Grens

D.1. Voertuig categorie 1
Het vak « Reisweg » is aangekruist en de aanvrager dient de plaats van vertrek en aankomst in
België aan te duiden (IDENTIEK) die het gebruikte centrum van de straal definiëren.
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D.2. Voertuig van categorie 2
Het vak « Reisweg » is aangekruist.
De aanvrager duidt de plaats van vertrek en van aankomst aan in België van de gevraagde reisweg.
F. Reisweg
Vertek :
Postcode :
Precies adres : (straat, kaai) :
Aankomst :
Postcode :
Precies adres : (straat, kaai) :

Lokaliteit :

Lokaliteit :

VERKENDE REISWEG :
Nationale/
Doorkruiste lokaliteit en/of lokaliteit van
Autosnelweg
richting verandering
nr.

Opmerkingen (straatnamen, ...in tegenzin,
...via op-en afrit,...)

Voor een voertuig van categorie 1 :
- bedoeld in § 2, a), d) en e) van het MB, aanduiden in vak « doorkruiste lokaliteit » : « binnen
een straal van 25 km rond …… in het kader van artikel 4/1 van het MB voor de
voertuigen met een inschrijving proefritten ».
- bedoeld in § 2, b) en c) van het MB, aanduiden in vakje « doorkruiste lokaliteit» : « binnen
een straal van 25 km rond …… in het kader van artikel 4/1 van het MB voor de
voertuigen met een inschrijving proefritten ».
Voor een voertuig van categorie 2 :
De aanvrager stelt een gedetailleerde reisweg voor, dat hij verkend heeft, van de plaats van
vertrek tot de plaats van aankomst volgens het kortst mogelijke traject in overeenstemming
met de afmetingen van het vervoer.
Een tweede reisweg mag bijgevoegd worden na de eerste.
Bijvoegen als opmerking : « reiswegen toegelaten in het kader van artikel 4/1 van het MB
voor de voertuigen met een inschrijving proefritten »..
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