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Alles over voortbewegingstoestellen
Segway, Winglet, golfkarretjes,… er duiken steeds meer voortbewegingstoestellen op
die niet meteen als brom- of motorfietsen kunnen worden beschouwd. Wat is hun
plaats op de openbare weg ? Moeten zij verzekerd zijn? Hoe worden zij
gehomologeerd ? Assurinfo heeft het uitvoerig over deze voortbewegingstoestellen,
die onder verschillende reglementeringen vallen.
De verplichte verzekering van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen is aan bod gekomen in
Assurinfo nr. 16 van 10 mei 2007. Aanleiding daartoe was dat die “voortbewegingstoestellen”
een statuut hebben gekregen. Om een totaal beeld te krijgen over dergelijke voertuigen, gaat
dit nummer dieper in op volgende vijf punten:


de definitie van een voortbewegingtoestel in het verkeersreglement,



de toepasselijke verkeersregels,



het rijbewijs,



de inschrijving,



de homologatie op technisch vlak.

Wat is een voortbewegingtoestel?
Er verschijnen steeds meer voertuigen in het straatbeeld waarvoor de vraag rijst onder welke
reglementering zij vallen. Sinds 15 maart 2007 wordt aan deze meestal trage voertuigen een
juridisch statuut toegekend onder de benaming „voortbewegingstoestellen‟.
Deze
verkeersreglementering
voortbewegingstoestellen:


de niet-gemotoriseerde,



de gemotoriseerde.

maakt

een

onderscheid

tussen

twee

soorten

Een gemotoriseerd voortbewegingtoestel heeft een maximumsnelheid van 18 km/u. Toestellen
die harder kunnen rijden heten niet langer voortbewegingstoestellen, maar wel bromfietsen,
motorfietsen, voertuigen, …
Volgens artikel 2.15.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg is een
voortbewegingtoestel :


“ofwel een „niet-gemotoriseerd voortbewegingtoestel‟, dit wil zeggen elk voertuig dat niet
beantwoordt aan de definitie van een rijwiel, dat door de gebruiker of gebruikers door
middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.” Dit zijn
bijvoorbeeld skeelers, rolschaatsen, steps, skateboards, …



“ofwel een „gemotoriseerd voortbewegingtoestel‟, dit wil zeggen elk motorvoertuig met
twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet
sneller kan rijden dan 18 km/u.” Dit zijn bijvoorbeeld segways, elektrische rolstoelen,
winglets, …

De definitie van een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel leidt tot een onderscheid ten
opzichte van een rijwiel. Overeenkomstig artikel 2.15.1 van voornoemd koninklijk besluit is een
rijwiel: “Elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen
of van handgrepen door één of meer gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een
fiets, een driewieler of een vierwieler.”
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Dit artikel omvat echter één belangrijke afwijking op de regel dat er geen motor mag aanwezig
zijn om onder de definitie van rijwiel te vallen. Het betreft :
“De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van
maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt
onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u. bereikt, of eerder, indien de
bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.”
Het verschil tussen voortbewegingstoestellen en rijwielen zit bijgevolg in de wijze waarop de
beweging in gang komt. Bij een rijwiel zijn er één of meer gebruikers die door middel van
pedalen of handgrepen de wielen doen draaien.
Bij een niet-gemotoriseerd voortbewegingtoestel zet de gebruiker het toestel rechtstreeks met
zijn spierkracht in gang: het toestel voldoet niet aan de kenmerken van een rijwiel.
Het K.B. van 13 februari 2007 heeft de voortbewegingstoestellen gedefinieerd om duidelijkheid
te scheppen omtrent hun plaats op de openbare weg en bijbehorende gedragsregels van
verplaatsingsmiddelen die niet bij de klassieke voertuigsoorten kunnen worden ondergebracht.
Ook de rolstoel of rolwagen geldt voortaan als een voortbewegingtoestel. De rolstoel of rolwagen
aangedreven met spierkracht is bijgevolg een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel. De
rolstoel of rolwagen aangedreven door een elektrische motor is dan weer een gemotoriseerd
voortbewegingstoestel.
Belangrijk is wel dat de voortbewegingstoestellen enkel voor het K.B. van 13 februari 2007 en
voor de regelgeving inzake het rijbewijs (koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs) NIET worden gelijkgesteld met motorvoertuigen. Ten aanzien van de overige wet- en
regelgeving gelden de voortbewegingstoestellen WEL als motorvoertuigen. Dit is het geval voor
bijvoorbeeld
de
wet
van
21
november
1989
betreffende
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Voortbewegingstoestellen op de openbare weg
Artikel 7bis van de verkeersreglementering duidt aan welke regels gelden:
“De gebruikers van voortbewegingstoestellen volgen de regels van toepassing voor de
voetgangers wanneer zij niet sneller dan stapvoets rijden en de regels van toepassing voor de
fietsers wanneer zij sneller dan stapvoets rijden.
De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van respectievelijk
voetgangers
en
fietsers,
gelden
eveneens
ten
opzichte
van
gebruikers
van
voortbewegingstoestellen.”
Deze voortbewegingstoestellen zijn bijgevolg onderworpen aan alle regels van toepassing ten
aanzien van voetgangers, respectievelijk fietsers. De regels gaan dus verder dan het bepalen
van hun plaats op de rijbaan, gelet op het feit dat de snelheid zelf de bron van gevaar kan zijn;
de technische kenmerken zoals het vermogen van de motor, het aantal wielen of de massa zijn
dus niet determinerend.
Die snelheid wordt echter niet gemeten in de traditionele kilometers per uur, wat een exacte
waarde aangeeft, maar volgens het criterium “stapvoets”.
Reden daarvoor is dat vele van de voortbewegingstoestellen geen snelheidsmeter hebben.
Daarnaast is het tot op heden technisch onmogelijk om snelheden lager dan 20 km/u. precies te
controleren buiten een laboratorium.
Het is voor zowel de gebruiker als de controleur gemakkelijker in te schatten of een
voortbewegingtoestel zich verplaatst met een snelheid die hoger is dan die van een voetganger.
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Welk rijbewijs?
Artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs geeft aan:
“Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor
met een nominaal continu vermogen van maximaal 0.25 kW, waarvan de aandrijfkracht
geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25
km/u. bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen. Voor de toepassing van dit
besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen bedoeld in artikel 2.15.2 van het
verkeersreglement, niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.”
Concreet betekent dit dat de gebruikers van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en de
bestuurders van rijwielen uitgerust met voornoemde elektrische hulpmotor, de zogenaamde
hybride fietsen, niet verplicht zijn een rijbewijs te bezitten.

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn motorrijtuigen in de zin van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Dit betekent dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe deze toestellen aanleiding
kunnen geven moet gedekt zijn door een verzekeringsovereenkomst waarvan de werking niet is
geschorst. Dit is één van de voorwaarden om te worden toegelaten op de openbare weg, op de
terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek en op de terreinen die toegankelijk zijn voor een
zeker aantal personen.

De homologatie van voortbewegingstoestellen
De Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002
“betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen” en de intrekking van
Richtlijn 92/61/EEG van de Raad werd omgezet in Belgisch recht bij koninklijk besluit van 28
februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering
van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of
driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun
veiligheidstoebehoren.
Die regels zijn van toepassing op alle voor het wegverkeer bestemde motorvoertuigen op twee
of drie wielen alsmede op alle onderdelen en technische eenheden daarvan.
Deze richtlijn geldt niet voor:


voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6
km/u,



voertuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd,



voertuigen die bestemd zijn voor gebruik door lichamelijk gehandicapten,



voertuigen die bestemd zijn voor wedstrijden op de weg of voor gebruik als
terreinvoertuigen,



trekkers en andere voertuigen die bestemd zijn voor de landbouw of voor soortgelijke
doeleinden,



rijwielen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een
nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW.



voertuigen die reeds in gebruik zijn voor het tijdstip waarop de Richtlijn 92/61/EEG van
toepassing werd,
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De voertuigen die wel onder deze richtlijn vallen worden ingedeeld in:


bromfietsen: voertuigen op twee of drie wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud
ten hoogste 50 cc bedraagt en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid
van ten hoogste 45 km/u.,



motorfietsen: voertuigen op twee wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud meer
dan 50 cc bedraagt en/of met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan
45 km/u.,



driewielers met een motor: voertuigen op drie wielen met een motor waarvan de
cilinderinhoud meer dan 50 cc bedraagt en/of met een door de constructie bepaalde
snelheid van meer dan 45 km/u.,



vierwielers: de voertuigen waarvan de massa onbelast minder dan 350 kg, de door de
constructie bepaalde maximumsnelheid ten hoogste 45 km/u. en de cilinderinhoud ten
hoogste 50 cc of 4 kW bedraagt.

De constructeur, de fabrikant, of diens gevolmachtigde, die een goedkeuring van een voertuig,
een technische eenheid of onderdeel wenst te bekomen, moet zijn aanvraag richten tot een van
de lidstaten.
Elk typevoertuig, technische eenheid of onderdeel moet door de EU-lidstaten worden
goedgekeurd, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:


het typevoertuig stemt overeen met de technische voorschriften en met de door de
constructeur verstrekte gegevens waarnaar wordt verwezen in de lijst die in de bijlage
van de richtlijn is opgenomen,



het systeem (remmen, inrichtingen voor emissiebeperking, ….), de technische eenheid of
het onderdeel stemt overeen met de technische voorschriften van de richtlijn en met de
door de fabrikant verstrekte gegevens waarnaar wordt verwezen in de lijst die in de
bijlage van de richtlijn is opgenomen.

Bij het bekomen van een goedkeuring dient de constructeur, of diens gevolmachtigde, een
“certificaat van overeenstemming” op te stellen voor alle voertuigen en voor alle niet-originele
technische eenheden of onderdelen die met het goedgekeurde type overeenstemmen.
Onder een dergelijk certificaat van overeenstemming mag het voertuig in de handel worden
gebracht, worden verkocht en ingeschreven voor gebruik op het hele grondgebied van de
Gemeenschap.
Alle voertuigen die met het goedgekeurde type overeenstemmen, moeten zijn voorzien van een
goedkeuringsmerk dat bestaat uit:


het goedkeuringsnummer,



een kleine letter „e‟, gevolgd door het nummer of het letterwoord van de lidstaat die de
goedkeuring heeft verleend,



het identificatienummer van het voertuig.

De constructeur van een voertuig en de fabrikant van een technische eenheid of een onderdeel
zijn ervoor verantwoordelijk dat elk geconstrueerd voertuig en elke gefabriceerde technische
eenheid of elk gefabriceerd onderdeel met het goedgekeurde type overeenstemt. Alleen de
voertuigen, technische eenheden en onderdelen die aan de bepalingen van deze verordening
voldoen, mogen in de lidstaten in de handel gebracht, verkocht en gebruikt worden.
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De lidstaten mogen het op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van nieuwe voertuigen
en technische eenheden of onderdelen die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze
verordening, niet verbieden, tenzij een lidstaat vaststelt dat voertuigen, technische eenheden of
onderdelen van een goedgekeurd type de veiligheid van het wegverkeer in gevaar brengen; in
dat geval kan hij voor een periode van ten hoogste zes maanden de verkoop, het in omloop
brengen of het gebruik ervan op zijn grondgebied verbieden. Hij dient de Commissie en de
overige lidstaten hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen.
Men kan hieruit besluiten dat de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten
beantwoorden aan de voorwaarden van de Richtlijn 2002/24/EG om te worden toegelaten tot de
openbare weg. Wel dient nog rekening te worden gehouden met de uitzonderingen vermeld in
de Richtlijn 2002/24/EG zelf, zoals de voertuigen bestemd voor gebruik door lichamelijk
gehandicapten (rolstoel en rolwagen), voertuigen met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/u., ….

Voortbewegingstoestellen inschrijven?
Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen bepaalt een
aantal voorwaarden waaraan voertuigen moeten beantwoorden om tot het verkeer te worden
toegelaten. Zo mag een voertuig slechts in het verkeer worden gebracht als het ingeschreven is
en de nummerplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend.
De inschrijving is echter niet verplicht voor:


de voertuigen die gebruikt worden door het ministerie van Landsverdediging,



de voertuigen die op geldige wijze voorzien zijn van een kentekenplaat bedoeld in artikel
2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de
commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens (proefritten- en
handelaarsplaten),



de voertuigen die uitsluitend voor hun in- of uitvoer gebruik maken van de openbare
wegen die binnen de omschrijving van de zee- of rivierhavens gelegen zijn tussen de
laad- en losplaats, of tussen één dezer plaatsen en de opslag- of standplaats,



de aanhangwagens waarvan de toelaatbare maximummassa niet meer bedraagt dan 750
kg,



de landbouw- en bosbouwaanhangwagens, behalve indien die worden aangewend om
vervoer voor rekening van derden te verrichten,



de aanhangwagens die uitsluitend gebruik maken van de wegen die binnen de
omschrijving van de lucht-, zee- of de rivierhavens gelegen zijn,



de voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische
manifestaties, en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter
gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of op de weg
er naar toe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties,



de aanhangwagens van een toeristische trein,



de werfaanhangwagens,



de bromfietsen.

Onder een voertuig moet overeenkomstig dit koninklijk besluit worden verstaan:


elk voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen vermeld in artikel 1, §2 van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
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technische eisen waaraan de auto‟s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen,


elk voertuig dat beantwoordt aan volgende begripsomschrijvingen:
o

motorfietsen: zijnde tweewielige voertuigen, al dan niet met zijspanwagen, met
een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cc bedraagt, indien het een
motor met inwendige verbranding is, en/of met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van meer dan 45 km/u.,

o

driewielers: zijnde voertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een
motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cc bedraagt, indien het een motor
met inwendige verbranding is, en/of met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van meer dan 45 km/u.,

o

vierwielers: zijnde voertuigen met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550
kg voor voertuigen gebruikt in het goederenvervoer), exclusief de massa van de
batterijen in elektrische voertuigen, met een motor met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW.

Onder het in verkeer brengen moet worden verstaan : het rijden, stilstaan of parkeren op de
openbare weg in België.
Een voortbewegingtoestel wordt in dit koninklijk besluit beschouwd als bromfiets en is derhalve
niet onderworpen aan inschrijving.
Homologatie en inschrijving zijn geen vereiste om voertuigen in de handel te brengen, maar wel
om ermee op de openbare weg te komen.

Speciale aandacht voor … pocket-bikes
In de wetgeving betreffende wegverkeer beantwoorden de pocket-bikes (en dirt-bikes) aan de
definitie van een motorfiets. Zij moeten bijgevolg beantwoorden aan de minimumvereisten
inzake technische veiligheid vervat in de Richtlijn 2002/24/EG met betrekking tot de twee- en
driewielige voertuigen bestemd om op de openbare weg te komen; die richtlijn werd in Belgisch
recht omgezet door het koninklijk besluit van 28 februari 2005.
Vermits deze toestellen daar niet aan beantwoorden kan de dienst Voertuigen bij het DG
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer dergelijke voertuigen niet
homologeren. Aangezien geen enkel type pocket-bike gehomologeerd werd, d.w.z. een Belgisch
referentienummer gekregen heeft op grond van een Europees conformiteitscertificaat, is het
volstrekt verboden in ons land met die voertuigen ergens anders dan op een niet voor het
publiek toegankelijk privé-terrein te rijden. Wie met zo‟n voertuig op de openbare weg rijdt,
begaat een overtreding en is dus strafbaar.

… en Segways
De Segway, een gemotoriseerde step, beschikt over een CE-certificering overeenkomstig de
richtlijnen 2001/95/EG over de algemene productveiligheid, 89/336/EEG over de elektromagnetische compatibiliteit, de machinerichtlijn 98/37/EC en de zwakstroomrichtlijn 73/23/EEG.
De Segway beantwoordt echter niet aan de criteria van de Richtlijn 2002/24/EG inzake
goedkeuring. De Europese Commissie heeft echter in juli 2002 duidelijk gemaakt dat de Segway
geen gemotoriseerd voertuig is en daardoor geen typegoedkeuring nodig heeft voor gebruik in
“voetgangersgebieden”, gelet op het feit dat het gebruik van twee- en driewielige
motorvoertuigen die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik op het trottoir volgens de Europese
Commissie niet valt binnen de reikwijdte van richtlijn 2002/24/EG. De Commissie geeft immers
aan dat de richtlijn in kwestie slaat op voertuigen die bedoeld zijn voor gebruik op de openbare
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weg. Als gevolg van het feit dat de fabrikant heeft aangegeven dat de Segway bedoeld is voor
gebruik op het voetpad en in voetgangersgebieden en niet voor gebruik op de weg, schrijft de
Europese Commissie verder dat de richtlijn inzake typegoedkeuring daarom niet op de Segway
van toepassing is.
In veel EU-lidstaten is de Segway niet toegelaten op de openbare weg. Ze beschouwen de
Segway immers als een bromfiets en aangezien de Segway geen EU-typegoedkeuring conform
de bromfiets kan krijgen, is toelating uitgesloten.
Richtlijn 2002/24/EG bevat in artikel 1 een reeks uitzonderingen, namelijk omtrent voertuigen
“met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/u. en
voertuigen die bestemd zijn voor het gebruik door lichamelijk gehandicapten”.
Over de Segway of andere voortbewegingstoestellen wordt echter niet gesproken, reden waarom
in sommige landen van de EU wel is besloten om de Segway zonder goedkeuring van de
Europese Commissie toe te laten.
Vandaar dat sommige landen de Segway alleen toestaan op voetpaden en in
voetgangersgebieden en met slechts een wandelsnelheid. Dit is het geval in Frankrijk, Hongarije,
Tsjechië en Spanje, terwijl andere landen, zoals Nederland, het gebruik van de Segway
uitsluitend toestaan op fietspaden, met een snelheid die het fietsverkeer niet mag hinderen.
België staat het gebruik van de Segway toe op voetpad en fietspad en – bij het ontbreken van
trottoir of fietspad – op de rijbaan of de berm.
Er is dus geen overeenstemming onder de lidstaten over het toelaten van de Segway op de
openbare weg. Voor zover bekend, worden er ook geen pogingen ondernomen om tot
gelijkgestemde opvattingen te komen.

De Winglet
De Winglet, ontworpen door Toyota, is een nieuwe verticale zelfbalancerende tweewieler en
aldus een concurrent voor de Segway, met een lagere maximumsnelheid ( 6 km/u.).
Dit voertuig vereist, gelet op zijn maximumsnelheid van 6 km/u., geen typegoedkeuring. De
Winglet geldt als een gemotoriseerd voortbewegingtoestel en behoeft geen inschrijving. Ook is
geen rijbewijs vereist.

De golfkarretjes
Volgens de hoger vermelde bepalingen, zijn golfkarretjes slechts op de openbare weg toegelaten
als er een gelijkvormigheidsattest (typegoedkeuring) is.
Voor wat betreft de overige wettelijke bepalingen, moet een onderscheid gemaakt worden
tussen de golfkarretjes en andere toestellen met volgende kenmerken:


gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (indien zij niet sneller dan 18 km/u. kunnen
rijden): geen rijbewijs, noch inschrijving vereist;



vierwielige bromfiets klasse B (netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat
naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45
km/u. (40 km/u. voor wat betreft de technische eisen) : er is een rijbewijs A3 nodig
tenzij voor wie geboren is voor 15 februari 1961, de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (18
jaar bij vervoer van passagiers). Er is geen inschrijving vereist;



vierwieler met motor (lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg (exclusief de massa
van de accu‟s), voor voertuigen gebruikt voor goederenvervoer, en met een nettomaximumvermogen van de motor van ten hoogste 15 kW) : er is een rijbewijs B vereist
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en een leeftijd van 18 jaar. De inschrijving moet conform zijn met deze van een
motorfiets;


voertuig van speciale constructie : elk vervoermiddel dat, wegens constructie of
definitieve verbouwing, voornamelijk bestemd is voor gebruik als werktuig met een
laadvermogen dat bijna nul bedraagt ten opzichte van zijn eigen massa. Deze categorie
omvat landbouwvoertuigen en bedrijfsvoertuigen en omvat twee snelheidscategorieën:
o

een categorie beneden 30 km/u. nominaal,

o

een categorie boven 30 km/u. nominaal.

Voor wat de inschrijving van de voertuigen betreft, slaat het begrip “voertuig van
speciale constructie” op het zelfrijdende bedrijfsmaterieel, het zelfrijdende
landbouwmaterieel, de maaimachines en de werktuigaanhangwagens.
Voertuigen van speciale constructie behoeven geen gelijkvormigheidsattest, maar
moeten wel door de Staatssecretaris voor Mobiliteit of zijn gemachtigde als zodanig
worden erkend. Om deze erkenning te krijgen, moet de constructeur of zijn
vertegenwoordiger bij de FOD Mobiliteit en Vervoer de nodige documenten indienen.
Daarna wordt een Proces Verbaal van Benaming (PVB) uitgereikt dat de aard van het
voertuig attesteert. Belangrijk is wel dat het PVB geen bewijs is dat het voertuig aan de
technische voorschriften voldoet. Het voertuig moet beantwoorden aan de bepalingen
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto‟s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid aan deze betreffende de verlichting.
Let wel, de door het PVB gedekte voertuigen, indien het gaat om golfkarretjes, mogen
slechts op de openbare weg worden aangewend tussen de installaties en de terreinen
van de golfclub waartoe zij behoren, binnen een straal van 500 meter.
Alles hangt dus af van de typegoedkeuring en dus de technische eisen waaraan het golfkarretje
voldoet. Zonder gelijkvormigheidsattest, PV van Goedkeuring of PV van Benaming als voertuig
van speciale constructie, zijn zij verboden op de openbare weg.
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