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Directie Vergunningen en Rijbewijzen 
Dienst Uitzonderlijk Vervoer 

City Atrium – 4de verdieping 
Vooruitgangstraat 56 

 1210 Brussel  

 

 
Technische nota  
 
Uitzonderlijke voertuigensleep uitsluitend bestemd voor het vervoer van auto’s. 
 
De uitzonderlijke hoogte en/of breedte wordt veroorzaakt door het laden van één auto. 
Indien een voertuigensleep in de lengterichting is geladen met meerdere auto’s, in 
toepassing van artikel 10 van het KB van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van 
uitzonderlijke voertuigen, voldoen de lengte en de massa van de voertuigsleep aan het 
Technisch reglement. 
De uitsteken vooraan en achteraan van de vervoerde auto’s voldoen aan de Wegcode. (art. 
46.2.1 en art. 46.2.3 b) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gebruik van een motorvoertuig met 5 assen als een u itzonderlijk voertuig onder de 
voorwaarde  “massa voldoet aan het Technisch reglem ent”.  
 
Het motorvoertuig met 5 assen opgenomen in de aanvraag en vergunning wordt aanvaard als 
“voldoet aan het technisch reglement (KB van 25/03/1968, art. 32bis)” als:  
- zijn massa’s per as en/of assengroep de waarden in het technisch reglement respecteren;  
- de totale massa van het voertuig overeenstemt met de maximum toegelaten massa van het 
motorvoertuig met 4 assen van klasse II in het technisch reglement, hetzij 32.000 kg. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variabele  onderlinge afstand tussen opeenvolgende voertuigen in een voertuigensleep 
van categorie 2 met vergunning “Netwerk klasse 90”  

 
 Voor een uitzonderlijke voertuigensleep van categorie 2 met vergunning van het type 
"Netwerk klasse 90" mag de onderlinge afstand tussen de uiterste assen van 
opeenvolgende voertuigen (modules) in de sleep variëren; mits respect van de massa's en 
de totale maximale lengte van de sleep zoals vermeld in de vergunning.  
(Zie ook in de verklaringsnota onder titel C, Belangrijke opmerkingen a) en onder titel G, 
derde alinea) 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vergunning “Alle wegen in België” voor enkelvoudige  voertuigen van speciale 
constructie met 3 of 4 aslijnen. 

Dergelijke vergunning is mogelijk af te leveren voor de voertuigen die voldoen aan het technisch 
reglement, in het bijzonder wat betreft artikel 32 bis voor de massa’s met uitzondering van §3.2.1. 
waarbij de maximale toegelaten massa van een voertuig met 3 aslijnen 29.000 kg en met 4 aslijnen 
38.000 kg mag bedragen. 
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Nota betreffende de reiswegen  

Doortocht van de Vlaamse provincies van vervoer van af 120T 

Vóór de doortocht van elk vervoer met massa vanaf 120T moet de vervoerder 48.00 u. op 
voorhand de verantwoordelijke van elke doorkruiste provincie verwittigen. De gegevens van de 
contactpersonen zijn hieronder vermeld. Gelieve het vergunningsnummer te vermelden!!! 
Tijdens dit contact kunnen tevens recente evaluaties over de wegen en hun aanhorigheden 
worden meegedeeld. 
 
Lijst der contactpersonen : 
 
Provincie Antwerpen: Ing. Isabelle Bouquet 
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen 
Copernicuslaan 1 – bus 12 - 2018 Antwerpen 
Tel. 03-224 68 56  - Fax. 03-224 68 99 
e-mail: isabelle.bouquet@mow.vlaanderen.be 
 
Provincie Vlaams-Brabant: Ir. Raf Van den Broeck 
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 81 - 3000 Leuven 
Tel. 016-66 57 90 - Fax. 016-66 57 55 
e-mail: rafael.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be 
 
Provincie Limburg: Lic. Claudia Juvyns 
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg 
VAC - Hasselt – Koningin Astridlaan 50 - 3500 Hasselt 
Tel. 011-74 23 07 - Fax. 011-74 24 49 
e-mail : claudia.juvyns@mow.vlaanderen.be 
 
Provincie Oost-Vlaanderen: Ing. Dirk Van Bellegem 
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
Gebouw Portalis – Bollebergen 2B – bus 12 - 9052 Zwijnaarde 
Tel. 09-241 74 74 - Fax. 09-241 74 75 
e-mail: dirk.vanbellegem@mow.vlaanderen.be 
 
Provincie West-Vlaanderen: Tom Viaene 
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
Markt 1 - 8000 Brugge 
Tel. 050-44 11 82 - Fax. 050-44 11 19 
e-mail : tom.viaene@mow.vlaanderen.be 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nota betreffende de begeleiding 
 
Aanvragen van begeleiding door een politiedienst in  toepassing van het KB 
betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voert uigen  
 

 
Voor de toepassing van artikel 29 van het Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van 
uitzonderlijke voertuigen is het contactadres om deze begeleiding aan te vragen:  
E-mail: dga.dao.tptfonds@police.be  
Post : Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel 


