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Bijlage 1 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 42 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 42. Modificaties, wijzigingen of aanpassingen die als veilig kunnen worden 

beschouwd zonder dat een attest wordt voorgelegd als vermeld in artikel 23duodevicies, 

§5, 3° 

 

 

Voertuigonderdeel of   

voertuigonderdelengroep 

Modificaties, wijzigingen of aanpassingen 

 

0. Identificatie 0.1 Verplaatsen van officiële kentekenplaat indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- in midden of aan linkerzijde; 

- niet buiten zijkant van voertuig; 

- onderrand minstens 30 cm boven wegdek;  

- voldoende verlicht;  

- verticaal of maximaal in hoek van 5° gekanteld;  

- goed leesbaar op afstand van 30 m. 

1. Remsysteem 1.1 Vervangen van remleidingen door remleidingen van 

het luchtvaarttype of koperen remleidingen voor zover 

alle flexibele remleidingen door flexibele remleidingen van 

het luchtvaarttype of het koperen type werden vervangen 

 

1.2 Vervangen remblokken 

De remblokken moeten minstens van dezelfde kwaliteit 

zijn dan de originele remblokken van het betreffende 

voertuigtype 

 

1.3 Vervangen van remschijven 

De remschijven moeten minstens van dezelfde kwaliteit 

zijn dan de originele remschijven van het betreffende 

voertuigtype 

2. Stuurinrichting 2.1 Vervangen van stuurwiel indien voldaan is aan al de 

volgende voorwaarden: 

- montage door middel van vervormbare adapter, 

   indien van toepassing;  

- alle bedieningen goed bereikbaar;  

- snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed 

   zichtbaar; 

- signaalhoorn bruikbaar. 
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3. Zicht 3.1 Aanbrengen van tinten of folie op de achterste 

zijruiten met maximale reflectiegraad van 25% (enkel 

voor folies) 

 

3.2 Aanbrengen van tinten of folie op achterruit met 

maximale reflectiegraad van 25% (enkel voor folies) en 

op voorwaarde dat er twee buitenspiegels aanwezig zijn 

 

3.3 Zonneband en belettering op voorruit op voorwaarde 

dat deze niet reflecterend is en dat de ondergrens van de 

zonneband of belettering niet verder reikt dan de 

onderste lijn van de originele tegen de voorruit gedraaide 

zonneklep 

 

3.4 Vervangen of monteren van ruitenwisser onder 

volgende voorwaarde: minstens één ruitenwisser en 

veegoppervlak is minstens gelijk aan of groter dan 

oorspronkelijk 

 

3.5 Vervangen van buitenspiegel door e- of E- 

goedgekeurde buitenspiegel 

 

3.6 Vervangen van achteruitkijkspiegel (binnen)  

4. Ophangingssysteem 

 

4.1 Plaatsen van hulpveer zonder lastafhankelijke 

remkrachtregelaar 

 

4.2 Plaatsen van verstevigingsstang tussen de koppen 

van de schokdempers op voorwaarde dat deze met 

bouten bevestigd wordt aan de bestaande 

verankeringspunten 

 

4.3 Plaatsen van polyurethaan ophangingsrubbers 

 

4.4 Plaatsen van veerpootbrug op voorwaarde dat de 

montage bovenaan, volgens de handleiding, gebeurd is 

5. Motor en toebehoren 5.1 Benzinepomp verplaatsen naar de kofferruimte, op 

voorwaarde dat die degelijk wordt bevestigd en zich 

bevindt in een gasdichte doos. De leidingen die bij deze 

aanpassing vervangen worden, dienen hogedrukleidingen 

te zijn en er mag geen enkele verbinding aanwezig zijn in 

de passagiersruimte 

 

5.2 Vervangen van carterbescherming indien dit geen 

gevaar kan opleveren bij een ongeval 

 

5.3 Vervangen van uitlaat indien aan al de volgende 

voorwaarden is voldaan:  

- maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat 

- normale emissietest mogelijk 
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6. Cabine en koetswerk 6.1 Verwijderen van bumpers voor zover er geen scherpe 

kanten of uitstekende delen zijn 

 

6.2 Vervangen en wijzigen van bumpers met behoud van 

de functionaliteit 

 

6.3 Plaatsen van e- of E-goedgekeurde (kunststof)  

motorkap onder de volgende voorwaarden: 

- motorkap heeft dezelfde vorm en afmetingen als de 

originele 

- gebruik van originele scharnieren 

- gebruik van originele sluit- en noodvergrendeling 

 

6.4 Plaatsen van bijkomende sluitingen op motorkap en 

kofferdeksel op voorwaarde dat de originele sluitingen 

behouden blijven 

 

Bijkomende motorkapsloten zijn toegelaten, voor zover het 

(de) originele motorkapslot(-en) aanwezig en functioneel 
blijft 

 

6.5  « cleanen », het verwijderen of wegnemen van :  

- zijdelingse sierstrips op deuren en drempels  

- afdekkappen rond wielopeningen  

- sierstrips op voor- en achterbumper  

- sierstrips op voor- en achterlichten  

- sierlijsten rond ruiten - sierlijsten op achterdeur (koffer)  

- dakrails  

- emblemen op carrosserie  

- emblemen in voorgrille  

- antenne 

 

6.6 Verplaatsen en verwijderen koffersleutelgat en 

koffergreep 

 

6.7 wegwerken van sleutelgat van deuren  

 

6.8 verplaatsen van sleutelgat van deuren  

 

6.9 vervangen van greep van klinken - voorwaarde : - 

niet raken aan sluitmechanisme  

 

6.10 verplaatsen van greep van klinken - voorwaarde : - 

niet wijzigen slot  

 

6.11 verwijderen van grepen achterste deuren - 

voorwaarden :  

- verwijderen van achterbank  

- verwijderen van achterste veiligheidsgordels  
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- definitief onbruikbaar maken van de 

  verankeringspunten van de achterbank 

 

6.12 Monteren van sporttankdeksel indien voldaan is aan 

al de volgende voorwaarden: 

- sluiting tankdop verzekerd; 

- niet raken aan ontluchtingsmechanisme 

 

6.13 Monteren van spoiler indien voldaan is aan al de 

volgende voorwaarden: 

- materialen met een hoge absorptiegraad (polyester, 

  plastiek, ABS, e.a.); 

- niet boven hoogste punt van dak (kofferspoilers); 

- niet gelast aan de dragende structuren (dak- en 

  raamspoilers); 

- maximum 5 cm uitsteken voor bumper (voorspoilers) 

 

6.14 Verlengen van motorkap indien voldaan is aan al de 

volgende voorwaarden: 

- behouden van functionaliteit; 

- minimale lichtbundel 

 

6.15 Verbreden van spatborden (widebodykits) op 

voorwaarde dat de wettelijke afstand van de lichten 

behouden blijft 

 

6.16 Monteren van spatbord indien voldaan is aan al de 

volgende voorwaarden: 

- naar binnen plooien van rand; 

- voldoende wielafscherming 

 

6.17 Monteren van luchthapper op flanken op voorwaarde 

dat deze in lijn van het koetswerk ligt 

 

6.18 Monteren van luchthapper op dak op voorwaarde dat 

er niet geraakt wordt aan de dragende structuur van het 

voertuig 

 

6.19 Monteren van luchthapper op motorkap indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- behoud afstand tussen motor en motorkap; 

- niet overschrijden maximale uitsparing 

 

6.20 Plaatsen van bullbar op voorwaarde dat er geen 

scherpe uitstekende delen aanwezig zijn en dat dit niet 

wordt gelast aan het chassis 

 

7. Chassis of 

chassisonderdelen 

7.1 Plaatsen van veiligheidskooi indien deze achter de 

voorste zetelrij geschroefd is, de achterbank en de 
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achterste veiligheidsgordels dienen verwijderd te worden,  

en dat de integrale en functionele karakteristieken van 

het personencompartiment niet beïnvloedt. 

 

7.2 Bevestigen van trekhaak achteraan, gelijkwaardig aan 

de oorspronkelijke trekhaak 

 

7.3 Monteren van velg met adapter indien voldaan is aan 

al de volgende voorwaarden:  

- vaste adapter aan velg 

- geen spoorverbreding 

8. Lichten en elektrische 

installaties 

8.1 Wijziging elektrisch circuit van 6V naar 12V of van 

12V naar 24V 

 

8.2 Facultatieve montage van een van buitenaf 

bedienbare stroomonderbreker 

 

8.3 Vervangen van voorlichten indien voldaan is aan al de 

volgende voorwaarden: 

- e- of E-goedgekeurd; 

- behoud originele kleur (uitstraling); 

- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing; 

- reglementair verplichte lichten aanwezig; 

- automatische lichthoogteregeling (indien xenon); 

- koplampreinigingsinstallatie (indien xenon) 

 

8.4 Vervangen van achterlichten indien voldaan is aan al 

de volgende voorwaarden: 

- e- of E-goedgekeurd; 

- behoud originele kleur (uitstraling); 

- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing; 

- reglementair verplichte lichten aanwezig 

 

8.5 Vervangen van richtingaanwijzers indien voldaan is 

aan al de volgende voorwaarden: 

- e- of E-goedgekeurd; 

- behoud originele kleur (uitstraling); 

- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing; 

- knipperfrequentie tussen 60 en 120 periodes per 

minuut; 

- behoud functionaliteit; 

- behoud minimale lichtsterkte 

 

8.6 Verwijderen van zijdelingse richtingaanwijzers indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- voertuig is niet langer dan 6 m; 

- geen koppelingsinrichting aanwezig 
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8.7 Vervangen en verplaatsen van derde stoplicht indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- e- of E-goedgekeurd; 

- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing 

 

8.8 Vervangen en verplaatsen van achtermistlicht indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- e- of E-goedgekeurd; 

- behoud originele kleur (uitstraling) en aantal; 

- onderrand minimum 25 cm boven wegdek; 

- bovenrand maximum 120 cm boven wegdek; 

- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing 

 

8.9 Vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- behoud originele kleur (uitstraling) en aantal; 

- werking enkel bij achteruitrijden; 

- onderrand minimum 25 cm boven wegdek; 

- bovenrand maximum 120 cm boven wegdek 

 

8.10 Vervangen van kentekenplaatverlichting indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- kentekenplaat bij volledige duisternis goed zichtbaar op 

afstand van 30 m; 

- geen direct licht naar achter; 

- wit; 

- statisch 

 

8.11 Aanbrengen van lichtmask indien voldaan is aan al 

de volgende voorwaarden: 

- minimale lichtbundel (vooraan); 

- lichtsterkte niet lager dan minimale lichtsterkte 

(achteraan) 

 

8.12 Monteren van één of meer onafhankelijke 

versterkers vanaf een totaal vermogen van 500 Watt op 

voorwaarde dat er een gepaste zekering of ander 

gelijkwaardig systeem voorzien wordt 

9. Binneninrichting 9.1 Plaatsen van niet-originele zetels op voorwaarde dat 

de originele bevestigingspunten worden gebruikt; indien 

de originele bevestigingspunten niet worden gebruikt, dan 

dienen metalen verstevigingsplaatjes van 80x80x3mm 

gebruikt te worden tussen het chassis en de moeren 

 

9.2 Facultatieve montage van een zwaardere 

brandblusser dan diegene die verplicht is 

 



 

Pagina 7 van 8 

 

9.3 Vervangen van contactoppervlak pedalen indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- antislipbekleding in vorm van rubberuitsteeksels of 

geribbelde aluminium; 

- voldoende ruimte tussen pedalen 

 

9.4 Vervangen en wijzigen van dashboard 

 

9.5 Aanbrengen van instrumentenfolie indien voldaan is 

aan al de volgende voorwaarden: 

- wijzerplaten goed leesbaar, zowel in donker als bij 

klaarlichte dag; 

- juiste graduatie van meettoestellen; 

- indicatielampjes goed zichtbaar; 

- geen aanleiding tot foute interpretatie van signalisatie 

 

9.6 Vervangen en wijzigen van versnellingspook indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- niet raken aan mechanisme; 

- degelijk gemonteerd; 

- niet hinderen werking handrem 

 

9.7 Vervangen en wijzigen van handremhendel indien 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- niet raken aan hefboomwerking; 

- degelijke montage 

 

9.8 Aanbrengen en vervangen van binnendeurpaneel 

10. Veiligheidsgordels 10.1 Plaatsen van harnasgordels naast reglementaire 

gordels op voorwaarde dat de verankering niet uitgevoerd 

wordt op de bevestiging van de zetels 

 

10.2 Vervangen van veiligheidsgordels door e- of E- 

goedgekeurde veiligheidsgordels op voorwaarde dat ze 

compatibel zijn met de originele verankeringspunten en 

de zetels 
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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 




