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Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
 
De motorfiets moet voldoen aan de in de regeling voertuigen opgenomen permanente eisen artikel  5.4.51 
(Regeling voertuigen). Met betrekking tot de verlichting betekent dit dat de motorfiets voorzien is van de 
standaard verlichting. 
 
Mocht u overwegen om (redenen van veiligheid) andere/aanvullende verlichting op uw motor te monteren, 
dan is het van belang dat u zich bewust bent van de onderstaande wetgeving en bepalingen: 
 
Art. 5.4.65 (Regeling voertuigen)  
Ad.1  
Motorfietsen en zijspanwagens verbonden aan motorfietsen mogen niet zijn voorzien van: 
a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.4.51, 5.4.51a, 5.4.57, 5.4.57a en 
5.4.58 is voorgeschreven of toegestaan, en 
b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig. 
Ad.2  
Motorfietsen niet in gebruik  bij de in art. 29, eerste lid, RVV 1990 bedoelde diensten mogen niet zijn 
voorzien van Lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorzieningen die de indruk 
wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur. 
 
Art 29, eerste lid (RVV 1990) 
Bestuurders van motorvoertuigen in gebruik bij politie en brandweer, motorvoertuigen in gebruik bij diensten 
voor spoedeisende medische hulpverlening, en motorvoertuigen van andere door Onze Minister 
aangewezen hulpverleningsdiensten… 
 

§ Het BMTN als vereniging behoort niet tot de diensten genoemd in art. 29, eerste lid, RVV1990.  
§ Het plaatsen van de in art. 5.4.65 genoemde voorzieningen is geheel ter verantwoording van het 

individuele lid van de vereniging.  
§ De vereniging kan dan ook in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade of 

een opgemaakte kennisgeving van bekeuring aan de hand van feitcode *N 652. 
§ Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de politieambtenaar om wel of niet op te treden bij 

het constateren van een dergelijke overtreding. 
 

Indien u het verkiest over te gaan tot het plaatsen en gebruiken van boven genoemde voorzieningen gelden 
de onderstaande aanwijzingen.  

§ In acht dient te worden genomen dat de bestaande standaard verlichting, dimlicht, grootlicht en 
richtingaanwijzers hun standaardfunctie dienen te behouden.  

§ De alarmverlichting van de motorfiets wordt tijdens een inzet niet gebruikt als ze daarmee de 
richtingsaanwijzer functionaliteit belemmeren.  

§ De richtingaanwijzers dienen gebruikt te worden om richting aan te kunnen geven (Voertuig 
Technische Begeleiding, VTB-procedure) Zie bijlage website. 

§ Eventueel aangebrachte flitsers en zwaailampen dienen niet anders dan oranje/amber licht uit te 
stralen. 

 
Bij montage dient aandacht te worden besteed aan de manier waarop bedrading en verlichting is 
aangebracht. Let daarbij op een nette en degelijke afwerking zodat het er goed uitziet en er geen gevaar 
voor jezelf en omstanders oplevert. 
 


