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Geachte voorzitter, 

 

Conform eerdere toezeggingen (laatstelijk per brief onder kenmerk DGG/TW/03/003004 

van 27 mei 2003 en in het AO van 19 juni 2003) informeer ik u over een tweetal zaken, te 

weten de uitkomsten van de eerste  proef met Langere en/of Zwaardere Vrachtwagen-

combinaties (“LZV’s”) en mijn besluit inzake de vervolgproef. Deze LZV’s zijn vracht-

wagencombinaties die maximaal 25,25 meter lang mogen zijn en maximaal 60 ton mo-

gen wegen.  

 

Uitkomsten eerste proef 

Aan de eerste proef hebben slechts vier combinaties deelgenomen. Belangrijkste reden 

voor deze beperkte deelname vormde de stringente voorwaarden voor deelname. Toch 

heeft de proef veel informatie opgeleverd. De voorwaarden hingen veelal samen met 

waarborgen voor verkeersveiligheid, wegschade en de verhouding tussen modaliteiten. 

Tevens heb ik geconstateerd dat in tegenstelling tot gangbaar wegvervoer alle deelne-

mers met containers reden. Reden was de in de proef geldende eis van intermodaliteit 

waardoor dit bijna niet te vermijden was. 

  

Twee bedrijven maakten uitsluitend gebruik van de mogelijkheid om ‘zwaarder’
1
 te rijden; 

de andere twee deelnemende bedrijven reden ‘langer en zwaarder’
2
. In opdracht van de 

Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft Traffic Test de proef geobserveerd en 

geëvalueerd.  
                                                 
1
 In dit geval betekent dit het dat deze combinaties wel voldoen aan de huidige maatvoering, maar een totale 

maximum combinatiemassa van n60 ton, waar nu 50 ton toegestaan is 
2
 De combinaties die “langer en  zwaarder waren”, mochten maximaal 60 ton totale combinatiemassa bereiken 

als een lengte van 25,25 meter  
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geëvalueerd.  

 

Uit de analyse van speciale ritformulieren, maar ook door observatie, een enquête en  

interviews is in kaart gebracht welke mogelijkheden en eventuele beperkingen besloten 

liggen in de inzet van LZV’s. 

Daaruit zijn de volgende conclusies getrokken: 

-  LZV-vervoer in Nederland is mogelijk: uit de proef blijkt dat bedrijven erin slagen de 

LZV succesvol in te passen in een nieuwe of bestaande vervoerslogistiek. 

-  De praktijkproef met de inzet van langere en/of zwaardere voertuigcombinaties op  

Nederlandse wegen heeft aangetoond dat de inzet van LZV’s op bedrijfsniveau kan  

leiden tot een vermindering van brandstofverbruik per tonkilometer en daarmee sa-

menhangend een reductie van emissies van CO2. Bij bedrijven die ‘alleen zwaarder’ 

reden, is bij het vervoer van twee beladen 20ft-containers een besparing van 26-33% 

in het brandstofverbruik gerealiseerd. Het toestaan van langer én zwaarder vervoer 

kan eveneens een brandstofbesparing per tonkilometer opleveren: de gebleken poten-

tiële reductie van het brandstofverbruik is hier echter relatief kleiner. De toename van 

het verbruik per kilometer bleek lager dan de toename van de totale massa. Dit was 

conform de verwachtingen. 

-  Omdat het aantal deelnemers aan de proef en hierdoor het aantal met de LZV gereden 

kilometers beperkt is, kan nog geen definitieve uitspraak worden gedaan over de ver-

keersveiligheid van de combinaties; 

-  De inzet van LZV’s kan bedrijven een kostenbesparing opleveren. 

 

Opgemerkt moet worden dat juist door de strikte randvoorwaarden het deelnemersveld 

beperkt is gebleven: vier bedrijven namen deel aan de proef waardoor geen statistische 

generalisaties naar landelijk niveau kunnen worden gemaakt. Hoewel de eerste proef 

veel gegevens en inzicht heeft opgeleverd, resteren er nog beleidsvragen ten aanzien 

van  

(ervaren) verkeersveiligheid, marktsegmentatie, economie en milieu voordat een defini-

tieve beleidskeuze kan worden overgegaan. Ik heb daartoe tot een vervolgproef besloten. 

 

De vervolgproef 

Teneinde de resterende beleidsvragen op te lossen is een vervolgproef opgezet. Hiertoe 

zijn aangepaste voorschriften ontwikkeld (zie bijlagen), mede gebaseerd op het horen 

van maatschappelijke organisaties.  

Op 6 november 2003 heeft het Overlegorgaan Goederenvervoer (OGV) zich gebogen 

over de vervolgproef. In het advies van het OGV (zie bijlage) is verwoord dat de bran-

cheorganisaties en maatschappelijke partijen niet tot een eenduidig advies komen, aan-

gezien de verwachtingen van effecten ten aanzien van de economie, de verkeersveilig-

heid en het milieu tegenstrijdig zijn. De verladers (EVO) en de wegvervoerders (TLN) zijn 

voorstander van het uitvoeren van de tweede proef met LZV’s. Andere organisaties zoals 

de spoorvervoerders, de binnenvaartsector en de Inland Terminal Operators wijzen de 

proef af. 

Gelet op het proefkarakter en de waarborgen die zijn ingebouwd ten aanzien van ver-

keersveiligheid, milieu, intermodaal vervoer en wegschade en de aan de proef verbonden 

voorschriften, heb ik besloten de vervolgproef uit te voeren. Wel zal uiteraard met de in 

het OGV geuite twijfels en vragen gedurende de proef zorgvuldig worden omgegaan. 
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Een aantal brancheorganisaties  (onder meer uit de binnenvaart) zullen worden betrok-

ken bij het volgen en de evaluatie van de proef. Juist door de proef moet meer inzicht 

worden verkregen in de effecten en kunnen de nu ingebrachte bezwaren na afloop goed 

worden beoordeeld. 

 

Op basis van de resterende beleidsvragen, de ervaringen van de eerste proef, de inbreng 

van de verschillende groeperingen en de reactie van het Overlegorgaan Goederenver-

voer heb ik de instelling van een Ambtelijke Adviescommissie LZV en Beleidsregel ont-

heffingverlening LZV vastgesteld en ter publicatie aangeboden aan de Staatscourant. 

 

Een aantal bepalingen die in de eerste proef voor een verminderde deelname zorgden is 

geschrapt. Zo zijn de bepalingen die blijkens interviews en een enquête als grootste  

struikelblok optraden (een maximum lengte per rit van 50 km, een verplichte aan- of  

afvoer via intermodaal vervoer, geen mogelijkheid om van 6-10.00 uur te rijden) niet meer 

opgenomen.   

Hiernaast zijn de belangrijkste wijzigingen: 

· De categorie die alleen maar “zwaarder” (en niet langer) was, is vervallen; 

· Er geldt nu een minimum laadlengte van 18 meter of geschiktheid voor 3 contai-

ners 

· De toegestane trajecten zijn anders (ruimer) gedefinieerd; 

· Het maximum aantal deelnemende trekkende eenheden is verhoogd naar 300; 

· Het maximum aantal deelnemende bedrijven is gesteld op 100; 

· Een bedrijf mag maximaal 10 trekkende eenheden aanvragen; 

· Er is geen limiet op het aantal in te schakelen getrokken eenheden 

· Strengere eisen voor chauffeurs; 

· Selectie zal onder meer plaats vinden op basis van ladingtype zoals pallets, con-

tainers, stukgoed of bulk;  

· Er geldt nu een maximale inschrijvingstermijn van bijna een jaar. 

 

De nu vastgestelde voorschriften en de beperking van het aantal uit te reiken ontheffin-

gen zorgen er voor dat de proef naar verwachting voldoende deelnemers en voldoende 

omvang heeft om antwoorden te geven op vragen omtrent effecten op intermodaal ver-

voer, (verkeers-)veiligheid en wegschade. 

 

De vervolgproef zal intensief worden begeleid. Bij de analyse van de effecten wil ik diver-

se maatschappelijke organisaties betrekken, waaronder 3VO, RAI, TLN, KNV, EVO, VI-

TO, CBRB en SNM. Uiteraard zal ik u te zijner tijd (uiterlijk najaar 2006) informeren over 

de resultaten van deze proef.   

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

Karla Peijs 
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Datum 

12 december 2003    HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZA-

KEN 

Nummer 

HDJZ/AWW/2003-2845 

Onderwerp 

Beleidsregel ontheffingverlening ten behoeve van de proef met langere of langere en 

zwaardere vrachtautocombinaties (Beleidsregel ontheffingverlening LZV) 

 

 

DE DIRECTEUR VAN DE DIENST WEGVERKEER 

 

 

en 

 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

Gelet op artikel 4 van de Regeling ontheffingverlening Dienst Wegverkeer
3
; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op vrachtautocombinaties  

waarvoor door de Ambtelijke adviescommissie LZV een positief advies, als bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV, is gege-

ven of ingetrokken. 

 

Artikel 2 

 

1. Op basis van een positief advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV, als bedoeld 

in artikel 4, eerste lid, van het instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV
4
, keurt 

de Dienst Wegverkeer de vrachtautocombinatie overeenkomstig de in de bijlage opge-

nomen eisen. 

2. Van deze keuring wordt schriftelijk bewijs geleverd. 

 

                                                 
3 Stcrt. 1996, nr. 121; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 19 december 2002, Stcrt. nr. 247. 
4
 Instelling Ambtelijke adviescommissie proeven met langere of langere en zwaardere vrachtautocombinaties 

(Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV) 
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Artikel 3 

 

1. De Dienst Wegverkeer verleent naar aanleiding van een positief advies van de Ambte-

lijke adviescommissie LZV en het bewijs van keuring als bedoeld in artikel 2, van deze 

beleidsregel een ontheffing: 

a. als bedoeld in artikel 149, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 voor 

wegen in beheer van het Rijk; 

b. als bedoeld in artikel 149, eerste lid, onder b, c en d, van de Wegenverkeerswet 1994, 

voor zover het mandaat dat door overige wegbeheerders aan de RDW is gegeven, daar-

toe strekt. 

2. De Dienst Wegverkeer verleent ondersteuning bij de aanvraag voor ontheffingverle-

ning bij de in artikel 149, eerste lid, onder b, c en d, van de Wegenverkeerswet 1994, ge-

noemde bevoegde wegbeheerders voor alle weggedeelten, die deel uitmaken van een te 

rijden traject als bedoeld in de bijlage, onder II, van het Instellingsbesluit Ambtelijke ad-

viescommissie LZV. 

3. De kosten verbonden aan het aanvragen en verlenen van een ontheffing zijn voor re-

kening van de aanvrager.  

 

Artikel 4 

 

Indien een positief advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV, zoals bedoeld in arti-

kel 4 van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV, wordt ingetrokken, wordt 

de ontheffing, bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregel, op overeenkomstige wijze inge-

trokken. 

 

Artikel 5 

 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening 

van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.  
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Artikel 6 

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingverlening LZV. 

 

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

 

DE DIRECTEUR VAN DE DIENST WEGVERKEER, 

 

 

 

 

drs. J.G. Hakkenberg 

 

 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Karla Peijs



  DGG/TW/03/007503 

 4 

BIJLAGE 
 
EISEN  WAARAAN  DE  VRACHTAUTOCOMBINATIE  MOET  VOLDOEN 
 

1. Een  vrachtautocombinatie bestaat uit een trekkende eenheid van de categorie 

N2 of N3 en een of meerdere eenheden van de categorie O3 of O4, bedoeld in 

bijlage II, van richtlijn nr. 70/156/EEG
5
. 

2. De totale lengte van een vrachtautocombinatie mag inclusief uitrustingsdelen niet 

meer bedragen dan 25,25 m. 

3. Een vrachtautocombinatie heeft een minimale lengte van de laadruimte, bedoeld 

in bijlage 1, onder 1.7, van richtlijn nr. 96/53/EG
6
,  van tenminste 18,00 m. Indien 

als laadeenheden containers worden gebruikt, dient de vrachtautocombinatie ge-

schikt te zijn voor het vervoer van 3 TEU
7
. 

4. Een vrachtautocombinatie vertoont onder alle omstandigheden een stabiel weg-

gedrag. 

5. Het remsysteem van de voertuigen van een vrachtautocombinatie is voorzien van 

een antiblokkeersysteem en voldoet voor het overige tenminste aan richtlijn nr. 

71/320/EEG
8
, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 88/194/EEG

9
. 

6. Een combinatie van oplegger en dolly wordt, met uitzondering van de totale leng-

te, beschouwd als een autonome aanhangwagen, bedoeld in bijlage 1, punt 

2.2.3, van richtlijn 97/27/EG
10

  en dient te voldoen aan de eisen met betrekking 

tot de bijbehorende reminrichting. 

7. De breedte van het zichtveld, aansluitend aan de rechterzijde van een vrachtau-

tocombinatie, bedraagt bij  naar rechts doorrijden van een cirkel met een buiten-

straal van  14,50 m, ten minste 5 m over de gehele lengte van de vrachtauto-

combinatie;. 

8. Een vrachtautocombinatie is geschikt voor de in de combinatie optredende krach-

ten en belastingen. Indien de totale massa van de vrachtautocombinatie meer 

                                                 
5
 Richtlijn nr. 70/156/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de 

onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen 

en aanhangwagens daarvan (PbEG L 24). 
6 Richtlijn nr.  96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer 

binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer 

maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten 

(PbEG L 235); 
7 TEU = Twenty Feet Equivalent, de standaard maat van een ISO-container . 
8
 Richtlijn nr. 71/320/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971 inzake de onder-

linge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde catego-

rieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEG L 202). 
9
 Richtlijn nr. 88/194/EEG van de Commissie van 24 maart 1988 houdende aanpassing aan de vooruitgang van 

de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van 

de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens 

daarvan 
10

 Richtlijn nr. 97/27/EG  van het europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juli 1997 be-

treffende de massa’s en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en 

tot wijziging van richtlijn nr. 70/156/EEG (PbEG L 233). 
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bedraagt dan 50.000 kg, zijn de trekkende voertuigen  voorzien van een onthef-

fingsattest, waaruit de geschiktheid van het voertuig moet blijken voor de opge-

geven waarde van de aangevraagde ontheffing. 

9. De totale massa van de vrachtautocombinatie mag niet meer bedragen dan be-

doeld in artikel 5.18.18, tweede lid, onderdeel b, van het Voertuigreglement, ten-

zij het trekkend motorvoertuig is  voorzien van een hulpwegrij- inrichting , bedoeld 

in bijlage I. punt 2.14, van richtlijn nr. 97/27/EG. 

10. Een samenstel beschikt over ten hoogste twee draaipunten. 

11. De voertuigen van een samenstel zijn voorzien van zijdelingse afscherming, die 

voldoet aan het bepaalde in richtlijn 89/297/EEG
11

 , en  is uitgevoerd als een 

doorlopend vlak. 

12. Het trekkend motorvoertuig van een samenstel is voorzien van een afscherming 

aan de voorzijde als bedoeld in richtlijn nr. 2000/40/EG
12

 dan wel van een af-

scherming die dezelfde veiligheid biedt.  

13. De voertuigen van een samenstel zijn  voorzien van opspatafschermingen, die 

voldoen aan richtlijn 91/226/EG. 

14. Het trekkend motorvoertuig beschikt over een motorvermogen van ten minste 5 x 

10
-3

 kW per kg  van de toegestane totale massa van een vrachtautocombinatie . 

15. Het trekkend motorvoertuig beschikt over een motor die voldoet aan de emissie-

eisen voor voertuigen die een eerste registratie hadden na 1oktober 2001 (Euro-

III, eisen, zoals vermeld in Rij A,  van de  tabellen onder 6.2.1, van richtlijn nr. 

1999/96/EG
13

) met  uitzondering van trekkende voertuigen die hebben deelge-

nomen aan de eerder gehouden proef en voldeden aan de “Voorwaarden voor 

proeven met langere en/of zwaardere vrachtwagens”(Stcrt. 1999, nr. 218).  

16. Indien het trekkende motorvoertuig is voorzien van zogenoemde “super-singles” 

op de aangedreven as, is deze as voorzien van een Electronic Stability Pro-

gramme (of daarmee gelijk te stellen inrichting) of een zogenaamde “Inner Safety 

Tube”. 

17. Het trekkend motorvoertuig is voorzien van een brandstofverbruiksmeter of on-

boardcomputer of boordcomputer, die in staat is per afgelegd traject het brand-

stofverbruik tot in tienden van liters nauwkeurig weer te geven. 

                                                 
11

 Richtlijn nr. 89/297/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 april 1989 inzake de on-

derlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de zijdelingse afscherming (zijdelingse 

beschermingsinrichtingen) bij bepaalde motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEG L 124). 
12

 Richtlijn nr. 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 juni 2000 

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan 

de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en houdende wijziging van richtlijn nr. 70/156/EEG van de 

Raad (PbEG L 203). 
13

 Richtlijn nr.  1999/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 inzake de onder-

linge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van veront-

reinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreini-

gende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking 

en tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG van de Raad (PbEG L 44). 
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18. De voertuigen in een vrachtautocombinatie zijn  voorzien van een doorlopende 

zijmarkering, bedoeld in ECE-reglement nr. 104
14

, inclusief Amendment 1; 

19. De stuurinrichting van trekkende eenheden is aan de linkerzijde in de cabine aan-

gebracht, bedoeld in bijlage I, punt 1.3, van richtlijn nr. 70/311/EEG
15

  

20. Het achterste voertuig van een vrachtautocombinatie is aan de achterzijde voor-

zien van een in retroreflecterend materiaal uitgevoerd waarschuwingsbord waar-

op de tekst “Let op” en totale lengte in meters van  de vrachtautocombinatie is 

vermeld. 

21. Een vrachtautocombinatie heeft een bestreken baan van ten hoogste 8 m, wan-

neer deze een cirkel rijdt met een buitenstraal van 14,50 m.  

22. De voertuigen die deel uitmaken van een vrachtautocombinatie zijn zonder aan-

passingen in te zetten in een standaard toegelaten combinatie met uitzondering 

van voertuigen die hebben deelgenomen aan de eerder gehouden proef en vol-

deden aan de “Voorwaarden voor proeven met langere en/of zwaardere vracht-

wagens”(Stcrt. 1999, nr. 218). 

  

 

 

                                                 
14

 VN/ECE-reglement nr. 104 met uniforme eisen betreffende de goedkeuring van retroreflecterende markerin-

gen voor zware en lange voertuigen en hun aanhangwagens, behorende bij de overeenkomst betreffende het 

aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen , uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen 

worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van 

goedkeuringen verleend op basis van deze eisen. 
15 Richtlijn nr. 70/311/EEG van de Raad van 8 juni 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetge-

vingen van de Lid- Staten betreffende de stuurinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens 

daarvan (PbEG L 133). 
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Toelichting 

 
Algemeen 

 

Begin 2004 zal gestart worden met een proef met langere of langere en zwaardere 

vrachtautocombinaties (LZV). Bij het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV 

wordt een adviescommissie ingesteld die tot taak heeft deelnemers te beoordelen en se-

lecteren voor deze proef. Aan de hand van een aantal toetsingscriteria, bijvoorbeeld over 

te rijden routes of bestuurders, zullen deelnemers worden beoordeeld. De vrachtauto-

combinaties die geselecteerd zijn, op basis van een positief advies van de Ambtelijke 

adviescommissie LZV na toetsing aan de toetsingscriteria, kunnen voor een ontheffing in 

aanmerking komen, indien ook voldaan is aan een aantal technische voertuigeisen. Deze 

beleidsregel geeft aan welke voertuigeisen gesteld worden aan de LZV’s en op basis 

waarvan een benodigde ontheffing voor de LZV’s kan worden afgegeven.  

 

Artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 geeft aan welke wegbeheerders ontheffing 

kunnen verlenen van hetgeen krachtens de wet is opgesteld, zoals bijvoorbeeld het 

Voertuigreglement. Voor het rijkswegennet geldt dat de RDW de bevoegde instantie is 

om deze ontheffingen af te geven. Op basis van artikel 4 van de Regeling 

ontheffingverlening RDW kunnen in bepaalde gevallen de Minister van Verkeer en 

Waterstaat en de Directeur van de RDW tezamen bepaalde gevallen aanwijzen waarin 

een dergelijke ontheffing kan worden gegeven; de proef met de LZV’s is een dergelijk 

geval. 

 

Technische keuring 

Nadat de Ambtelijke adviescommissie LZV een positief advies heeft gegeven over de 

aanvraag van een ontheffing voor een LZV, zal de LZV een technische keuring moeten 

doorstaan. Aan de eisen zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel, zal worden 

getoetst. Van deze keuring, die anders is dan bijvoorbeeld een toelatingskeuring of 

algemene periodieke keuring van voertuigen, wordt een schriftelijk bewijs geleverd. 

Indien de keuring positief is afgerond, kan overgegaan worden tot de afgifte van een voor 

een LZV benodigde ontheffing.  

 

De technische voertuigeisen betreffen met name veiligheidsaspecten zoals afmetingen, 

aslasten, belastbaarheid van onderdelen, draaicirkel, remsysteem en beschermingsin-

richtingen aan de voor- en achterzijde en zijdelingse afschermingen; deze eisen zijn voor 

het overgrote deel in overeenstemming met de voor bedrijfsauto’s geldende Europese 

richtlijnen. 

 

Ontheffingverlening 

De vrachtautocombinatie die gaat deelnemen aan deze proef, kan zoals hierboven 

aangegeven slechts met een ontheffing van de daartoe bevoegde wegbeheerder gebruik 

maken van de openbare weg. Voor het rijkswegennet is de RDW de bevoegde instantie 

om een ontheffing af te geven. Daarnaast heeft de RDW van bepaalde provincies en 

gemeenten het mandaat gekregen in hun naam een ontheffing af te geven. Tenslotte zal 

de RDW ondersteuning leveren bij het verkrijgen van de noodzakelijke ontheffingen van 

de overige wegbeheerders. 

Intrekking ontheffing 
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Afgezien van het niet (langer) voldoen aan de bij de ontheffing opgestelde voorschriften, 

wordt een ontheffing die door de RDW voor het rijkswegennet is afgegeven, tevens 

ingetrokken indien het positieve advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV, wordt 

ingetrokken. Voor wegen in beheer bij een andere wegbeheerder dan het Rijk, en ook 

voor die wegen waarvoor de RDW het mandaat heeft om voor een andere wegbeheerder 

dan het Rijk een ontheffing te verlenen, wordt de intrekking van deze afgegeven 

ontheffing door de RDW geïnitieerd; het mandaat dat de RDW heeft om ontheffingen af 

te geven voor andere wegbeheerders strekt niet zover dat in bepaalde gevallen ook tot 

intrekking ervan mag worden overgegaan.  

 

 

DE DIRECTEUR VAN DE DIENST WEGVERKEER, 

 

 

 

 

Drs. J.G. Hakkenberg 

 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Karla Peijs 
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Datum  

12 december 2003    

Nummer HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN   

HDJZ/AWW/2003-2846  

Onderwerp  

Instelling Ambtelijke adviescommissie proeven met langere of langere en zwaardere vrachtau-

tocombinaties (Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV) 

 

 

 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

In dit besluit wordt verstaan onder commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste 

lid. 

 

Artikel 2 

 

1. Ingesteld wordt een Ambtelijke adviescommissie proeven met langere of langere en 

zwaardere vrachtautocombinaties. 

2. De commissie heeft tot taak de Dienst Wegverkeer te adviseren met betrekking tot het 

verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 

1994, ten behoeve van proeven met vrachtautocombinaties die langer of langer en 

zwaarder zijn dan ingevolge het Voertuigreglement toegestaan. 

 

Artikel 3 

 

1. De commissie bestaat uit drie leden: 

a. een medewerker van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, tevens voorzitter; 

b. een medewerker van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat; 

c. een medewerker van de Dienst Wegverkeer. 

2. Het secretariaat van de commissie berust bij het Directoraat-Generaal Goederenver-

voer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

 

Artikel 4 

 

1. De commissie adviseert de Dienst Wegverkeer positief met betrekking tot het verlenen 

van een ontheffing, indien de aanvrager aantoont te voldoen aan de toetsingscriteria voor 

deelname aan de proef, zoals opgenomen in de bijlage. 
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2. De commissie trekt haar positieve advies in, indien blijkt dat de aanvrager niet of niet 

langer voldoet na toetsing aan de in de bijlage opgenomen toetsingscriteria. 

 

Artikel 5 

 

De commissie doet van haar adviezen of de intrekking daarvan onverwijld mededeling 

aan de Dienst Wegverkeer en de deelnemer aan de proef. 

 

Artikel 6 

 

Dit besluit wordt aangehaald als; Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV. 

 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Karla Peijs 
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BIJLAGE 
 
TOETSINGSCRITERIA VOOR DEELNAME AAN PROEVEN MET LANGERE OF LAN-
GERE EN ZWAARDERE VRACHTAUTOCOMBINATIES  

 

I ALGEMEEN 

 
§ 1. Definities 

In deze toetsingscriteria wordt verstaan onder: 

a.  vrachtautocombinatie: bepaald samenstel van een trekkend voertuig met een of meer 

aanhangwagens; 

b.  ondernemer: natuurlijke persoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maat-

schap of rechtspersoon, voor wiens rekening en risico beroepsvervoer of eigen ver-

voer in de zin van de Wet goederenvervoer over de weg wordt verricht; 

c.  gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen, genoemd in bijlage A van bijlage 1 van de Re-

geling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, in grotere hoeveelheden dan die  ge-

noemd in de randnummers eindigende op 1a van de betreffende klasse van gevaarlij-

ke stoffen
16

; 

d.  configuratie: type gevormd samenstel. Onderscheiden kunnen onder meer worden: 

trekker-oplegger-middenasaanhangwagen, vrachtauto-aanhangwagen, waaronder 

vrachtauto-dolly-oplegger, en trekker-oplegger-oplegger, een zogenaamde B.-double; 

e.  buitengewone omstandigheden: weersomstandigheden, waardoor het wegdek glad is 

of waardoor het zicht minder dan 200 meter bedraagt; 

f.  45’containers: ISO-genormeerde containers met een afmeting van 45 Engelse voet; 

g.  Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

 

§ 2. Algemene verplichtingen: 

In de periode van 1 maart  2004 tot 1 november 2006 wordt een proef met langere en 

langere en zwaardere vrachtautocombinaties gehouden waarvoor een beperkt aantal 

ontheffingen zullen worden afgegeven op basis van artikel 149, eerste lid, van de We-

genverkeerswet 1994.  Deelname aan de proef is toegestaan met vrachtautocombinaties: 

1. die beschikken over ten hoogste twee draaipunten; 

2. die een minimale lengte van de laadruimte, bedoeld in bijlage 1, onder 1.7, van 

richtlijn nr. 96/53/EEG
17

, hebben van tenminste 18,00 m. Indien als laadeenhe-

den containers worden gebruikt, dient de vrachtautocombinatie geschikt te zijn 

voor het vervoer van 3 TEU
18

; en  

3.  

a. die langer zijn dan de op grond van artikel 5.18.11, tweede lid, van het 

Voertuigreglement, toegestane lengte van 18,75 m, met een maximum 

van 25,25 m; of 

                                                 
16 Stcrt. 1998, nr. 241 ; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 14 juli 2003, Stcrt. nr. 142. 
17 Richtlijn nr.  96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer 

binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer 

maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten 

(PbEG L 235); 
18 TEU = Twenty Feet Equivalent Unit, de standaard maat van een ISO-container . 
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b. die langer zijn dan de op grond van artikel 5.18.11, tweede lid, van het 

Voertuigreglement, toegestane lengte van 18,75 m, met een maximum 

van 25,25 m en zwaarder zijn dan de op grond van artikel 5.18.18, twee-

de lid, van het Voertuigreglement, toegestane totale massa van 50.000 

kg, met een totale maximum massa van 60.000 kg.  en waarvan de as-

lasten niet meer bedragen dan gesteld in artikel 3.3.9, eerste lid, van het 

Voertuigreglement. 
 

Het rijden met vrachtautocombinaties die aan de praktijkproef deelnemen kan op elk tijd-

stip geschieden, maar is niet toegestaan tijdens buitengewone omstandigheden.  

De volgende zaken mogen niet met de vrachtautocombinaties worden vervoerd: 

· gevaarlijke stoffen; 

· vloeistoftanks; 

· 45`containers; 

· uitstekende lading waardoor de totale maximum lengte van de vrachtautocombi-

natie niet wordt overschreden. 

 

Aan deze praktijkproef kunnen ten hoogste 100 ondernemers deelnemen, ieder met ten 

hoogste 10 trekkende eenheden voor ten hoogste 10 trajecten. Het totaal aantal deelne-

mende combinaties zal ten hoogste 300 bedragen. Ondernemers die tot hetzelfde con-

cern behoren worden als één ondernemer beschouwd.  

 
§ 3. Verplichtingen van de ondernemer 

A. De ondernemer is verplicht om dagelijks een ritformulier te doen invullen. De formulie-

ren worden minstens maandelijks in een voorgeschreven elektronisch model aan  het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegestuurd. Op het formulier zijn in ieder geval 

vermeld: 

1. de gebruikte voertuigen en configuratie(s);  

2. de door de vrachtautocombinatie afgelegde ritten; 

3. een opgave van de per rit vervoerde ladingsoort bijvoorbeeld pallets, stukgoed, con-

tainers, wissellaadbakken of bulk; 

4. de massa van de per rit vervoerde lading; 

5. het brandstofverbruik van de vrachtautocombinatie op de vermelde rit; 

6. de door de bestuurder ervaren knelpunten en overige opgedane ervaringen.  

 
B. De ondernemer verleent de Minister inzage in de vrachtbrieven of andere administratie 
die betrekking hebben op de met de vrachtautocombinatie vervoerde lading, en verstrekt 
de Minister alle inlichtingen over ongevallen, overtredingen of misdrijven waarbij de 
vrachtautocombinatie is betrokken, en de eventuele opgemaakte processen-verbaal.  

 

C. De ondernemer verleent  niet alleen inzage in de kosten, die bestaan uit personeels-

kosten
19

, kosten rijdend materieel
20

 en overige bedrijfskosten
6
, van de onder de proef 

verrichte ritten, maar ook  over de  ritten die inzicht in de meer of minderkosten van de 

                                                 
19

 Hiertoe worden gerekend brutoloon en sociale lasten, onkostenvergoedingen en overige personeelskosten. 
20 Hiertoe worden gerekend de motorrijtuigen belasting, verzekeringen, afschrijvingen, brandstof, banden, repa-

ratie en onderhoud. 
6
 Hiertoe worden gerekend de rente en overige bedrijfskosten. 
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vrachtautocombinaties uit de proef  ten opzichte van de huidige situatie kunnen verschaf-

fen.  

 

De Minister houdt de door de ondernemers ingeleverde ritformulieren en de door hen 

verstrekte overige bedrijfsgegevens vertrouwelijk, en gebruikt deze uitsluitend voor de 

evaluatie van de praktijkproeven. Hierin zullen de gegevens anoniem worden gepresen-

teerd. 

 

II.  CRITERIA VOOR TE GEBRUIKEN ROUTES 

 

1. De infrastructuur van de weggedeelten moet geschikt zijn om de vrachtautocom-

binatie te dragen en te laten rijden. 

2. Het rijden met de vrachtautocombinatie mag geen onverantwoord risico opleve-

ren voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. 

3. Proeven mogen plaatsvinden op autosnelwegen en de  verbindende stukken au-

toweg (N-weg met hetzelfde codenummer als de autosnelweg), tussen twee  

stukken autosnelweg  in beheer van het Rijk, alsmede op wegen vallend onder 

“trajecten”. 

4. Een te rijden traject bestaat uit autowegen en andere wegen met een gesloten-

verklaring voor langzaam verkeer en een fysiek gescheiden infrastructuur voor 

fietsers, bromfietsers en voetgangers met zo mogelijk twee of meer rijstroken per 

rijrichting, waarbij in aansluiting op deze wegen ten hoogste 5 km over andere 

wegen mag worden gereden.  

5. Een te rijden traject heeft als beginpunt of als eindpunt een op- of afrit van een 

auto(snel)weg in beheer van het Rijk. Een te rijden traject heeft,over de weg ge-

meten, met uitzondering van de lengte van autowegen, een lengte van ten hoog-

ste 20 km. In een te rijden traject mag zich geen 30 km-zone, woongebied, kern-

winkelgebied, of gebied met venstertijden bevinden.  

6. Waar een andere weg aan sluit op een auto(snel)weg dient de auto(snel)weg in 

het verlengde van de invoegstrook te zijn voorzien van een vluchtstrook van ten 

minste 250 m.  

7. In een door een vrachtautocombinatie te rijden traject mag zich geen kruising be-

vinden met een gelijkvloerse spoorwegovergang waarover treinen met een snel-

heid van meer dan 40 km/uur passeren. 

8. Voor een vrachtautocombinatie geldt een inhaalverbod van alle motorvoertuigen 

die sneller mogen rijden dan 50 km per uur. 

 

III. CRITERIA AAN  DE BESTUURDER 

 

1. De bestuurder van een vrachtautocombinatie dient in het bezit te zijn van een 

geldig rijbewijs voor het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorieën 

C en E, alsmede van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen 

van een vrachtauto. 

2. De bestuurder beschikt over een geldig certificaat van de Stichting Centraal Bu-

reau Rijvaardigheidsbewijzen, op grond van een met goed gevolg afgelegd aan-

vullend theorie-examen en aanvullend praktijkexamen voor het besturen van een 

betrokken vrachtautocombinatie. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op het reke-
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ning houden met de belangen van andere weggebruikers, op de mentaliteit van 

de bestuurder en op de noodzaak van milieubewust en energiezuinig rijden. 

3. Voorafgaand aan het afleggen van het examen dient een kandidaat schriftelijk te 

verklaren dat hij voldoet aan de navolgende eisen: 

a. de bestuurder heeft ten minste vijf jaren ervaring met het besturen van 

een vrachtautocombinatie vallend onder rijbewijs C-E; 

b. van de bestuurder was de rijbevoegdheid drie jaar voorafgaand aan deel-

name aan de proef niet ontzegd, het rijbewijs ongeldig verklaard of inge-

vorderd, wegens een overtreding of misdrijf. 

 

IV. AANVRAAG  VOOR  DEELNAME EN TOEKENNINGSPROCEDURE 

 
§1. Aanvraag voor deelname aan de praktijkproef 

Aanvragen voor deelname aan de praktijkproef dienen in de periode van 16 januari 2004 

tot  14 januari 2005 schriftelijk te worden ingediend bij de Ambtelijke adviescommissie 

LZV onder vermelding van “Project LZV”, Afdeling Wegvervoer,  Directoraat-Generaal 

Goederenvervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postbus 20904, 2500 EX  ‘s-

Gravenhage. 

 

Bij zijn ondertekende aanvraag dient de ondernemer de volgende gegevens te verstrek-

ken:  

1. de firmanaam en adres, met vermelding van provincie, telefoonnummer en contact-

persoon; 

2. de soorten en de kentekenbewijzen van de voertuigen van de vrachtautocombina-

tie(s);  

3. afbeeldingen, bij voorkeur technische tekeningen, van de voertuigen, en de voor de 

toelating tot het verkeer toegestane maximum massa en de lengte van de vrachtau-

tocombinaties; 

4. de te rijden trajecten, met per traject vermelding van het begin- en eindpunt voorzien 

van   postcodes, de namen en wegnummers van alle wegen van het traject, en per 

weg de lengte van het te rijden traject; 

5. de te vervoeren ladingsoorten. 

 

Elke volledige en tijdig ingediende aanvraag krijgt een volgnummer op datum van bin-

nenkomst.  

 
§2. Werkwijze Ambtelijke adviescommissie LZV 

De adviescommissie stelt aan de hand van  het aantal tijdig ingediende aanvragen maan-

delijks een  advieslijst op. De advieslijst wordt zodanig samengesteld dat een zo groot 

mogelijke diversiteit van praktijkproeven kan worden genomen op basis van: 

a. een evenredige verdeling van de verschillende vrachtautoconfiguraties; 

b. een evenredige verdeling naar regio, te weten provincie of samenstel van provin-

cies, waarin ondernemers gevestigd zijn. Hier geldt een evenredigheid aan de 

verdeling van de Niwo van de vergunningen beroepsgoederenvervoer. Hierbij 

worden de provincies Friesland, Groningen en Drenthe; Flevoland en Overijssel 

alsmede Zeeland en Noord-Brabant als één regio gezien; 

c. een evenredige verdeling van de verschillende ladingsoorten. 

 



  DGG/TW/03/007503 

 15 

Bij gelijkwaardigheid van de aanmeldingen na hanteren van de criteria wordt in geval van 

overschrijding van het evenredige aantal per regio of het totaal maximum van 300 een-

heden de toekenning van de resterende aanvragen bepaald op basis van loting. 

De adviescommissie stelt aan het einde van elke kalendermaand op basis van de advies-

lijst een advies op ten behoeve van besluitvorming door of namens de Minister. Door of 

namens de Minister wordt zo spoedig mogelijk na het uitgebrachte advies een besluit 

genomen over welke ondernemers in aanmerking komen voor deelname aan de praktijk-

proeven. Iedere ondernemer ontvangt schriftelijk bericht of hij al dan niet in aanmerking 

komt voor deelname aan de praktijkproeven.  

 

Elke aanvrager zal in eerste instantie slechts in aanmerking kunnen komen voor onthef-

fingen voor 5 trekkende eenheden. Op het moment dat bij de adviescommissie bekend is 

dat een eerste combinatie van de aanvrager ter keuring zal worden aangeboden, zoals 

vermeld in de Beleidsregel ontheffinverlening LZV, wordt door de adviescommissie be-

oordeeld of er tot toekenning van ontheffingen voor 5 volgende trekkende eenheden kan 

worden geadviseerd. Bepalend voor een positief advies is of het aantal aangevraagde 

trekkende eenheden met de toekenning het aantal van 300 niet overschrijdt. 

 

Deelname aan de proef geschiedt voor rekening en risico van de ondernemer. Op geen 

enkele wijze kan een ondernemer aanspraak maken op voortzetting van de inzet van de 

vrachtautocombinatie na afloop van de proef. 

 
Uitsluiting van de proef dan wel intrekking van het positieve advies van de Ambtelijke ad-
viescommissie LZV, kan plaats vinden indien: 

a. Ondernemer onjuiste gegevens heeft verstrekt bij zijn aanvraag; 

b. Ondernemer niet voldoende meewerkt aan de verzameling van gegevens zoals 

genoemd onder I;  

c. Ondernemer aanwijsbaar schuldig is aan een ernstig ongeval bij de inzet van de 

vrachtautocombinaties; 

d. Ondernemer zich aantoonbaar met de vrachtautocombinatie op wegen heeft be-

vonden waarvoor geen ontheffing is verstrekt in het kader van deze proef. 

Bij het intrekken van het positieve advies op basis van de voorgaande redenen is geen 

beroep mogelijk inzake schadeloosstelling. 
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Toelichting  

 
Algemeen 

 

Op grond van artikel 4, vierde en vijfde lid, van richtlijn nr. 96/53/EG
7
 is het uitvoeren van 

proeven met voertuigen met afwijkende maten en gewichten op nationaal grondgebied  

toegestaan indien er geen sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit. In het 

kader van het beleid gericht op de verhoging van transportefficiency, is daarom in 1999 

de proef met “Langere en/of Zwaardere Vrachtwagencombinaties (LZV)” opgezet (Stcrt. 

1999,  

nr. 218). Met het inzetten van deze langere of zwaardere vrachtwagens waren volgens 

verwachting een aantal voordelen te behalen ten aanzien van voertuigbewegingen, 

emissies en congestie. Dit gold vooral op die trajecten waar veel 

vrachtwagencombinaties dagelijks tussen twee of enkele punten heen en weer rijden en 

waar dus sprake is van zogenaamde “dikke”goederenstromen. Hierbij moest met name 

gedacht moet worden aan trajecten over het hoofdwegennet. Voorafgaand aan de eerste 

proef werd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 

een onderzoek gedaan waarin geconcludeerd werd dat inzet van de 

vrachtwagencombinaties onder de toen geldende toetsingscriteria geen negatieve 

invloed hoefden te hebben op de verkeersveiligheid.  

De eerste proef heeft veel gegevens opgeleverd, doch kon niet op alle beleidsvragen een 

antwoord geven. Deze proef was omgeven met veel strenge randvoorwaarden wat 

resulteerde in een zeer beperkte groep deelnemers. 

 

De nieuwe tweede proef moet met name de resterende beleidsvraagstukken op het 

gebied van (ervaren) veiligheid, concurrentievermogen - bijvoorbeeld ten opzichte van 

andere modaliteiten -, het verschil in ladingstromen, de eventuele brandstofbesparing bij 

ruimere inzet en respons bij de markt beantwoorden. Daartoe wordt de deelnemers 

gevraagd specifieke gegevens te leveren en vindt tijdens en na de proef uitgebreide 

monitoring plaats. 

 

Instelling Ambtelijke adviescommissie LZV 

Ten behoeve van de selectie van de deelnemers aan de proef wordt door middel van dit 

besluit een ambtelijke adviescommissie ingesteld. Taak van deze commissie is aan de 

hand van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen toetsingscriteria, deelnemers voor de 

proef te kunnen selecteren. Aan de hand van het advies met daarin de geselecteerde 

deelnemers kunnen door de wegbeheerders op basis van artikel 149 van de Wegenver-

keerswet 1994 ontheffingen worden afgegeven. Deelnemers aan de proef hebben een 

ontheffing nodig om met de langere of langere en zwaardere vrachtautocombinaties aan 

het verkeer deel te nemen. Voor het rijkswegennet of voor die wegen waarvoor de Dienst 

Wegverkeer (RDW) mandaat heeft gekregen van de wegbeheerder (provincies en ge-

                                                 
7
 Richtlijn 96/53/EEG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer bin-

nen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer 

maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten 

(PbEG L 235). 
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meenten), geeft de RDW ontheffingen van het Voertuigreglement af. De Beleidsregel 

ontheffingverlening LZV geeft aan dat met een positief advies van de Ambtelijke advies-

commissie LZV de eerdergenoemde benodigde ontheffingen kunnen worden aange-

vraagd. Voor wegen die geen rijkswegen zijn en waarvoor de RDW geen mandaat heeft 

ontheffing te verlenen voor de wegbeheerder, treedt de RDW als bemiddelende instantie 

op bij de aanvraag van de ontheffing. Deelname aan een proef betekent overigens niet 

dat op basis van een positief advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV de beno-

digde ontheffing(en) verkregen word(t)en buiten de daarvoor geschikte rijkswegen; indien 

door een vervoerder trajecten aangegeven worden die niet met een LZV bereden kunnen 

worden - bijvoorbeeld omdat een brug of viaduct niet sterk genoeg is om 60.000 kg te 

kunnen dragen - zal de ontheffing worden afgewezen. 

 
Aanvraag- en selectieprocedure 

De proef biedt vervoerders de mogelijkheid om zich gedurende een langere periode dan 

in de vorige proef mogelijk was, aan te melden voor deelname aan de proef, namelijk één 

jaar. De duur van de proef is ten opzichte van de eerste, verlengd.  

Aan het eind van elke maand gedurende het jaar dat een vervoerder zich kan 

aanmelden, zal de adviescommissie een lijst opstellen op basis van de ingestuurde 

aanmeldingen. Naast deze lijst stelt de adviescommissie een advies op bestaande uit de 

vervoerders die voor toelating tot de proef in aanmerking komen. Tenslotte bepaalt de 

Minister van Verkeer en Waterstaat welke vervoerder aan de proef mag deelnemen. 

 

Toetsingscriteria 

Om deel te mogen nemen aan de proef zijn een aantal toetsingscriteria opgesteld die 

grotendeels overeenkomen met de toetsingscriteria van de eerste proef. Deze toetsings-

criteria zijn aangepast aan de hand van de hiervoor genoemde resterende beleidsvraag-

stukken. Hierbij zijn in aanmerking genomen: de marktvraag, de werkbaarheid, de hand-

haafbaarheid en de laatste inzichten op het gebied van voertuigtechniek. Vanwege de 

handhaafbaarheid is de categorie “zwaarder”, van vrachtautocombinaties die in de eerste 

proef een maximale massa van 60 ton mochten hebben, binnen de gangbare maatvoe-

ringen geschrapt. Verder zijn de belangrijkste nieuwe inhoudelijke toetsingscriteria de 

volgende: 

· de te berijden trajecten zijn anders gedefinieerd; 

· het maximaal aantal deelnemers aan de proef wordt verhoogd tot 300; 

· de eis van montage van een brandstofverbruiksmeter is toegevoegd om te 

kunnen bezien of er brandstofbesparing optreedt en hoeveel; 

· ritformulieren kunnen in een voorgeschreven model elektronisch worden aan-

geleverd;  

· het voorschrift om te voldoen aan een bepaalde emissie-eis - beter bekend als 

Euro-III – is toegevoegd;  

· een aantal voor de deelnemers beperkende voorwaarden is niet meer opge-

nomen zoals de eis van intermodaal vervoer, de beperking tot niet-rijden in de 

ochtendspits, de inzet van maximaal één combinatie per bedrijf en een maxi-

male trajectlengte van 50 kilometer. 

 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke ontheffingverlening vindt tenslotte een technische 

keuring plaats van de aan de proef deel te nemen vrachtautocombinaties, op basis van 

de eisen zoals in de Beleidsregel ontheffingverlening Dienst Wegverkeer en Minister van 
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Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de proef met langere of langere en zwaardere 

vrachtautocombinaties opgenomen. De uiteindelijke technische keuring door de RDW 

bepaalt of de vrachtautocombinaties ook daadwerkelijk mogen worden ingezet. 

 

Naast dit instellingsbesluit zal daarom de Beleidsregel ontheffingverlening LZV worden 

vastgesteld, alsook een wijziging van de Regeling taken Dienst Wegverkeer. Beide 

regelingen zijn noodzakelijk voor de completering van de juridische vormgeving van de 

proef met LZV’s.  

 

In het tweede lid van artikel 4 is een toezichtsbepaling opgenomen; indien een 

vervoerder of een LZV niet langer voldoet aan één van de toetsingscriteria uit de bijlage 

bij dit besluit of uit de bijlage bij de eerdergenoemde beleidsregel, wordt het positieve 

advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV ingetrokken. Door intrekking van dit 

advies vervalt één van de bases van de ontheffingverlening, waardoor ook de ontheffing 

zal worden ingetrokken. 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

 

Karla Peijs 
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Datum  

12 december 2003  

Nummer HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN   

HDJZ/AWW/2003-2849  

Onderwerp  

Regeling tot wijziging van de Regeling taken Dienst Wegverkeer in verband met het  

afgeven van een keuringscertificaat voor langere of langere en zwaardere vrachtauto- 

combinaties 

 

 

 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

Gelet op artikel 4b, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel I 

 

In artikel 2, onderdeel c, van de Regeling taken Dienst Wegverkeer
21

 wordt “of een 

draag-vermogensbrief” vervangen door:  , een draagvermogensbrief of een in het kader 

van de proef met langere of langere en zwaardere vrachtautocombinaties af te geven 

keuringscertificaat. 

 

Artikel II 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 

Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

 

Karla Peijs 

 

 

 

 

                                                 
21

 Strt. 1996, nr. 125; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 2 april 2003 (Stcrt. 72). 
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Toelichting 

 

Deze wijziging van de Regeling taken Dienst Wegverkeer maakt het mogelijk dat de 

Dienst Wegverkeer (RDW) in het kader van de proef met langere of langere en zwaarde-

re vrachtautocombinaties (LZV’s)
22

 een apart keuringscertificaat af kan geven. Het keu-

ringscertificaat wordt afgegeven op basis van de technische eisen die zijn opgenomen in 

de Beleidsregel ontheffingverlening LZV. De technische eisen betreffen met name het 

keuren op oftewel het toetsen aan veiligheidsaspecten zoals afmetingen, aslastendruk, 

draaicirkel, remsysteem en beschermingsinrichtingen aan de voor- en achterzijde en zij-

delingse afschermingen.  

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Karla Peijs 

 

 

                                                 
22

 Zie: Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV en Beleidsregel ontheffingverlening Dienst Wegver-

keer en Minister van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van een proef met langere of langere en zwaardere 

vrachtautocombinaties. 


