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Mededeling betreffende de restantvoorraden
Bepalingen in voege vanaf 01/01/2020

1. Koninklijk besluit van 29 juli 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
30 augustus 2019
Het koninklijk besluit van 29 juli 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
30 augustus 2019) wijzigt punten 2 en 3 van paragraaf 2 van artikel 14 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.
2. Aangebrachte wijzigingen
a) De “restantvoorraad”-procedure
Om de voorraden van de hand te kunnen doen, wordt de restantvoorraadprocedure voorzien.
Registratie, verkoop en in het verkeer brengen van voertuigen uit restantvoorraden (die in
overeenstemming zijn met een voertuigtype waarvan de typegoedkeuring niet meer geldig is)
zijn toegelaten tijdens de volgende beperkte periode:
a) wat de voertuigen van de categorieën M, N en O betreft, voor complete
voertuigen, gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de datum
waarop de geldigheid van de EG-typegoedkeuring is vervallen en, voor
voltooide voertuigen, gedurende een periode van achttien maanden vanaf
diezelfde datum;
b) wat de voertuigen van de categorieën T, C, R en S betreft, voor complete
voertuigen, gedurende een periode van vierentwintig maanden vanaf de
datum waarop de geldigheid van de EG-typegoedkeuring is vervallen en,
voor voltooide voertuigen, gedurende een periode van dertig maanden vanaf
diezelfde datum.
De fabrikant die van een restantvoorraad gebruik wil maken, moet een aanvraag indienen bij
de Directie Certificatie en Toezicht van het Directoraat-generaal Wegvervoer en
Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. In de aanvraag
moeten de technische of economische redenen worden vermeld waarom deze voertuigen niet
aan de nieuwe technische voorschriften kunnen voldoen.
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De Directie Certificatie en Toezicht van het Directoraat-generaal Wegvervoer en
Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer besluit binnen drie
maanden na ontvangst van de aanvraag of en, zo ja, voor hoeveel exemplaren zij de registratie
van deze voertuigen op haar grondgebied toestaat.
b) Beperkingen van toepassing op de restantvoorraden
Wat de voertuigen van de categorieën T, C, R en S betreft, mag het aantal voertuigen, die in
het kader van de “restantvoorraad”-procedure in het verkeer worden gebracht, niet meer
bedragen dan 10 % van het aantal voertuigen dat tijdens de twee voorafgaande jaren is
geregistreerd.
Dit aantal wordt bovendien verhoogd tot 20 indien 10 % van het aantal voertuigen dat tijdens
de twee voorafgaande jaren is geregistreerd minder dan 20 bedraagt.
Wat de complete of voltooide voertuigen van de categorieën M, N en O betreft, die
overeenkomstig de “restantvoorraad”-procedure in het verkeer worden gebracht, worden deze
voertuigen van een bepaald type beperkt tot die waarvoor op of na de fabricagedatum een
geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven dat na de datum van afgifte ten minste
drie maanden geldig is geweest, maar vervolgens door het van kracht worden van een
regelgevingshandeling zijn geldigheid heeft verloren.
3. Datum van inwerkingtreding
Het voornoemde koninklijk besluit van 29 juli 2019 bepaalt dat deze wijzigingen op 01/01/2020
in werking treden.
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