Mistlampverlichting:
Van belang zijnde regelgeving vanaf 1 januari 2005
Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg achter
personenauto's, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen.
Artikel 5.13.51
Aanhangwagens moeten zijn voorzien van:
a. Met ingang van 1 januari 2005, één of twee mistlichten aan de achterzijde van het
voertuig in het geval van één mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het
middenlangsvlak van het voertuig;
b. Met ingang van 1 januari 2005, twee markeringslichten aan de voorzijde en twee
aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig breder is dan 2,10 m;
c. Met ingang van 1 januari 2005, zijmarkeringslichten indien het voertuig langer is
dan 6,00 m, aangebracht overeenkomstig de door Onze Minister vastgestelde
eisen.
Opmerking: het betreft hier dus alle (!!) aanhangwagens met een gewicht niet meer dan
750kg, ongeacht de leeftijd, nieuwe en oude aanhangwagens, vouwwagens en caravans.
Aanhangwagens met een toegestane maximale massa van meer dan 750 kg achter
personenauto's, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen.
Artikel 5.12.51
Aanhangwagens moeten zijn voorzien van:
a. Een of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na
31 december 1997 in gebruik is genomen;
b. wee markeringslichten aan voor- en achterzijde indien het voertuig na 31
december 1995 in gebruik is genomen en breder is dan 2.10 m, dan wel voor 1
januari 1996 in gebruik is genomen en breder is dan 2.50 m;
c. Zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is
genomen en langer is dan 6.00 m, aangebracht overeenkomstig de door Onze
Minister vastgestelde eisen;
Voorjaar 2005: Controle mistlampverlichting aanhangers uitgesteld.
Het Openbaar Ministerie heeft besloten de controle op mistlampverlichting voor
lichte aanhangers en caravans (tot 750 kg) uit te stellen tot 1 juli 2006. Dit
omdat deze nieuwe wetgeving niet of onvoldoende bij de burger bekend is
gemaakt. Tot die tijd wordt niet bekeurd en krijgen de ANWB, de BOVAG en het
ministerie van Verkeer en Waterstaat de mogelijkheid om de caravan-,
vouwwagen en aanhangwagenbezitters op de hoogte te brengen van de nieuwe
wetgeving.
(Sinds 1 januari 2005 is de nieuwe regelgeving formeel van kracht).
Wie niet aan de verplichting voldoet riskeert vanaf 1 juli 2006 een boete van maximaal
negentig euro.
EU
De mistlampverplichting geldt overigens niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. U
kunt dus ook in het buitenland hiervoor bekeurd worden.
Meer informatie
Meer informatie over de regeling en een uitgebreide handleiding vindt u op de volgende
sites en E-mailadressen: caravaninfo@anwb.nl , jurinfo@anwb.nl , www.kck-online.nl ,
www.minvenw.nl .

Aanvulling 1
Alle gebouwde caravans vanaf 1 januari 1998 hebben reeds de noodzakelijke
voorzieningen!
U dient dus wel een goede 13 polige aansluiting te hebben op uw auto. De 7 polige
aansluiting met eventuele verloopplug of kabel voldoet niet meer!
De bediening van het mistachterlicht moet vanuit de auto te schakelen zijn.
Aanvulling 2
Er komt een aanvulling op de wetgeving die voorschrijft dat bij gebruik van aanhanger of
caravan alleen het mistachterlicht op de aanhanger of caravan kan branden en niet dat
op de auto!

