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Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging 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, onder meer voor de technische keuring van 

oldtimervoertuigen 

 

Bijlage 44 bij 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  

 

Bijlage 44. Modificaties, wijzigingen of aanpassingen waarvoor in elk geval een 

oldtimerdossier moet worden opgestart als vermeld in artikel 23vicies, eerste lid, 1° 

 

Voertuigonderdeel of   

voertuigonderdelengroep 

Modificaties, wijzigingen of aanpassingen 

 

1. Remsysteem 

 

1.1 Wijziging van de originele remleidingen door andere 

dan deze van het luchtvaarttype of koperen remleidingen 

1.2 Wijziging van of aan de handrem 

1.3 Wijziging van trommelrem naar schijfrem 

2. Stuurinrichting 2.1 Besturing links gewijzigd naar besturing rechts of 

omgekeerd 

2.2 Plaatsen van een stuurbekrachtiging 

2.3 Wijziging van de stuurkolom of verandering en/of 

montage van een direct stuurhuis in de plaats van een 

indirect stuurhuis 

2.4 Wijziging aan of van het stuurwiel andere dan 

vermeld in bijlage 42 

3. Assen 3.1 Wijziging van of aan de assen 

3.2 Wijziging van het spoor 

3.3 Wijziging van de bevestiging van de wielen 

4. Ophangingssysteem 4.1 Wijziging aan de stabilisatorstangen 

4.2 Wijziging van het type ophanging andere dan vermeld 

in bijlage 42 

4.3 Montage of wijziging van de Panhardstang 

5. Overbrenging 5.1 Wijziging van de versnellingsbak 

5.2 Ombouw van automatische naar manuele 

versnellingsbak of omgekeerd 

5.3 Ombouw van de bediening van de versnellingsbak 

aan de stuurkolom naar een vloerbediening of omgekeerd 

6. Motor en toebehoren 6.1 Wijziging motorkenmerken met mogelijke invloed op 

de motorprestaties 

6.2 Wijziging van het brandstoftype 

6.3 Vervanging van de originele verbrandingsmotor door 

een elektrische motor 

6.4 Wijziging brandstoftank, zowel de tank als de plaats 

7. Cabine en koetswerk 7.1 Topchop of verlaagd dak 

7.2 Wijziging dragend koetswerk 

7.3 Wijziging naar een open dak 

7.4 Ombouw naar een cabriolet 
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7.5 Wijziging van de motorkap andere dan vermeld in 

bijlage 42 

8. Chassis of 

chassisonderdelen 

8.1 Inkorten of verlengen van het chassis  

8.2 Wijziging van het chassis of chassisonderdelen andere 

dan vermeld in bijlage 42 

9. Kilometerteller 9.1 Wijziging van de originele kilometerteller 

10. Snelheidsmeter 10.1 Wijziging van de originele snelheidsmeter 

11. Binneninrichting 11.1 Wijziging van de bevestigingspunten van de zetels 

12. Veiligheidsgordels 12.1 Wijziging van de originele bevestigingspunten van 

de veiligheidsgordels 

13. 

Uitlaatemissieregelsysteem 

13.1 Wijziging aan het uitlaatemissieregelsysteem 

 

14. Zicht 14.1 Wijziging van of aan ruiten of transparante panelen 

van compartimenten voor personenvervoer andere dan 

vermeld in bijlage 42 

 

Samengesteld voertuig Modificaties, wijzigingen of aanpassingen 

 

Samengesteld voertuig 

zoals een kitcar, restomod  

Combinatie van een of meer van de hierboven vermelde 

wijzigingen 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot 

wijziging 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, onder meer voor de technische keuring van 

oldtimervoertuigen.  

 

 

Brussel,… (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 

 

 

 

 

 

Lydia PEETERS 




