
Zichtveld verbeterende systemen - Specificaties 
 
 
1. Algemene specificaties 
 

1.1. De specificaties zijn van toepassing voor de voertuigen van categorie N2 en 
N3. De specificaties zijn dezelfde voor beide categorieën voertuigen. 
 

1.2. Gezichtsveld. 
 

Naast het vereiste gezichtsveld zoals beschreven in EG/71/127 laatst 
gewijzigd door EG/88/321 , dient er voldaan te zijn aan het extra gezichtsveld 
gedefinieerd in de figuur in bijlage (zone ABCDEF). 
Het vereiste gezichtsveld wordt gedefinieerd op grondniveau. Het gezichtsveld 
is gedefinieerd voor de voertuigen in de positie rechtuit. 
 
Er dient voldaan te worden aan het vereiste gezichtsveld d.m.v. de actueel 
verplichte spiegels eventueel aangevuld met een extra zichtveldverbeterend 
systeem. 
 

1.3. De waarnemingscyclus om het gehele gezichtsveld te bestrijken mag 
maximaal 2 seconden duren (voor het geheel van spiegels en/of monitor). 
 
 

2. Definities 
 

2.1. Zichtveldverbeterend systeem: een systeem waarmee na montage op het 
voertuig voldaan is aan het extra vereiste gezichtsveld uit paragraaf 1.2. 
Het zichtveldverbeterend systeem kan gebaseerd zijn op spiegels, op een 
camera & monitor systeem, of op andere technologieën. 
 

2.2. Kritisch object: een cirkelvormige schijf met diameter 0,80 m. Dit is het kleinste 
voorwerp dat waargenomen moet kunnen worden in het vereiste gezichtsveld. 
 

2.3. Hoekresolutie: 8 boogminuten (1 boogminuut =1/60°). Dit is de minimale boog 
dat een voorwerp moet bestrijken opdat het waargenomen kan worden. 
 
 

3. Bijkomende specificaties voor een spiegel - type zichtveldverbeterend systeem. 
 

3.1. De extra spiegel moet goedgekeurd zijn volgens richtlijn EG/71/127. 
 

3.2. De montage van de spiegel moet zodanig zijn dat het rechtstreeks 
gezichtsveld slechts minimaal gereduceerd wordt. 
 

3.3. De opstelling van de spiegel t.o.v. de andere spiegels aan de rechterzijde van 
het voertuig moet toelaten het gehele gezichtsveld in één waarnemingscyclus 
te kunnen bestrijken. 
 

3.4. De spiegel zal bij voorkeur voorzien zijn van een geïntegreerd 
verwarmingselement. 
 

3.5. De montage op het voertuig moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving 
(Technisch Reglement voor Motorvoertuigen en Aanhangwagens). 
 



 
4. Bijkomende specificaties voor een camera & monitor - type zichtveldverbeterend 

systeem. 
 

4.1. De montage van de monitor moet zodanig zijn dat het rechtstreeks 
gezichtsveld slechts minimaal gereduceerd wordt. 
 

4.2. De opstelling van de monitor t.o.v. de spiegels aan de rechterzijde van het 
voertuig moet toelaten het gehele gezichtsveld in één waarnemingscyclus te 
kunnen bestrijken. 
 

4.3. Het beeld moet in het zichtbaar spectrum liggen; de weergave van het beeld 
gebeurt zonder behoefte aan interpretatie. 
 

4.4. De montage op het voertuig moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving. 
(Technisch Reglement voor Motorvoertuigen en Aanhangwagens). 
 

4.5. De afstand tussen de bestuurder en de monitor enerzijds, en de resolutie van 
de monitor en zijn afmetingen anderzijds, moeten maximaal aan elkaar 
aangepast zijn. 
 

4.6. De monitor moet toelaten om het contrast en de helderheid van het beeld 
(automatisch of manueel) te regelen. 
 

4.7. De opstelling van de monitor in de cabine dient rechtstreeks zonlicht op het 
scherm maximaal te vermijden. 
 

4.8. Het geheel camera & monitor dient te voldoen aan de EMC-vereisten conform 
EG/95/54. De inschrijver dient de conformiteit van zijn systeem met deze 
specificatie te garanderen. 
 

4.9. De betrouwbaarheid van de camera & monitor en de montage ervan in/op het 
voertuig moeten aangepast zijn aan het  gebruiksprofiel (maximaal bestand 
tegen water, bestand tegen hoge en lage temperaturen, bestand tegen 
schokken en trillingen). 
 

4.10. De camera zal bij voorkeur voorzien zijn van een geïntegreerd 
verwarmingselement. 
 



 
Bijlage: Extra gezichtsveld 
 
Coördinaten : A (1.5;0.9) 
  B (1.5;4.5) 
  C (8.0;12.5) 
  D (15.0;12.5) 
  E (3.0;2.5) 
  F (3.0;0.9) 



 


