1. Categorie M: voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde
motorvoertuigen met tenminste vier wielen.
Categorie M1: voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen
met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.
Voertuigen van categorie M1 worden onderverdeeld volgens type en code van het
koetswerk op volgende wijze:
a) Personenauto's (M1)
AA - Sedan
ISO norm 3833 - 1977, punt 3.1.1.1, met inbegrip van voertuigen met meer dan vier
zijramen.
AB - Voertuig met achterklep
Sedan (AA) met een klep aan de achterzijde van het voertuig.
AC - Stationwagen
ISO norm 333 - 1977, punt 3.1.1.4.
AD - Coupé
ISO norm 3833 - 1977, punt 3.1.1.5.
AE - Cabriolet
ISO norm 3833 - 1977, punt 3.1.1.6.
AF - Voertuig voor meerdere doeleinden
Andere motorvoertuigen dan die genoemd onder AA tot en met AC bestemd voor het
vervoer van personen en hun bagage of goederen, in één enkele ruimte.
Evenwel, zal een voertuig van type AF niet beschouwd worden als van categorie M1,
maar van categorie N en gecodificeerd als FA, indien het aan de twee volgende
voorwaarden voldoet:
1. Het aantal zitplaatsen met uitzondering van die voor de bestuurder bedraagt
niet meer dan zes;
Een "zitplaats" wordt als aanwezig beschouwd indien het voertuig is uitgerust
met "toegankelijke" zitplaatsverankeringen;
Onder "toegankelijke zitplaats-verankeringen" worden verstaan verankeringen
die kunnen worden gebruikt. Om te voorkomen dat verankeringen
"toegankelijk" zijn maakt de fabrikant het gebruik ervan fysiek onmogelijk,
door bijvoorbeeld de afdekplaten vast te lassen of door soortgelijke vaste
bevestigingsmiddelen aan te brengen die niet met behulp van gewoonlijk
beschikbaar gereedschap kunnen worden verwijderd.
2. P - (M + N x 68) > N x 68, waarin:
P = de technische toelaatbare maximummassa in beladen toestand (in kg);
M = massa in rijklare toestand (in kg);
N = aantal zitplaatsen met uitzondering van die van de bestuurder.

1/2

RECYTYRE

asbl/vzw

Av. Jules Bordetlaan, 164 Bte/Bus 7 ● 1140 Bruxelles – Brussel
T. +32 (0)2 778 62 00 ● F. +32 (0)2 706 63 33
E-mail. info@recytyre.be ● Visit us at www.recytyre.be
TVA/BTW BE 462 934 280 ● ING 310 1283678 66

b) Voertuigen voor speciale doeleinden (M1)
SA Kampeerwagens
SB Gepantserde voertuigen
SC Ambulances
SD Lijkwagens.
2. Categorie N: voor het vervoer van goederen bestemde motorvoertuigen op ten
minste vier wielen, alsmede dergelijke voertuigen op drie wielen met een maximale
massa van meer dan 1 ton.
Categorie N1: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een
maximale massa van ten hoogste 3,5 ton.
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