
Binnenkort op met reis met caravan of motorhome ??? 
 
In de lente halen vele kampeerders hun caravan of motorhome uit hun winterslaap. Het laden 
van de caravan of motorhome kan beginnen. Maar welke hoeveelheid aan lading/bagage kan 
je meenemen en hoe moet je deze lading/bagage vervoeren? 
 

Wilt u een antwoord op deze vragen? Kom dan op zaterdag 6 april 2019 langs bij de 
Federale Wegpolitie te Houthalen-Helchteren. 
 
Na de positieve reacties van de eerste editie in 2018, hebben wij besloten om ook in 2019 een 
dergelijke infodag te organiseren. 
Kom langs met uw caravan of motorhome en wij stellen onze weegbrug (asweger) ter 
beschikking.  
Deze dag zijn wij er om te informeren en niet om te verbaliseren. 
 
Naast het louter wegen van uw motorhome of auto met caravan, willen wij u op deze infodag 
ook verder helpen met : 
 

- De terminologie (wat is nuttig laadvermogen, MTM, MTSM, MTMS, aslasten,…) 
- Technische aspecten (nazicht werking lichten, gebruik losbreekrem, banden : profieldiepte, 

laadindex) 
- Wetgeving omtrent rijbewijs (wanneer categorie B, BE, B met code 96, C, C1,…) 
- Motorhomes +3.5Ton (welk rijbewijs, vrijstellingen tachograaf?,…) 
- Ladingzekering (hoe het best mijn lading/bagage vervoeren) 
- Wegcode (welke snelheid?, mag ik inhalen?, …) 
- Wetgeving overlading (asoverlading, overlading MTM: een boete of proces-verbaal, is er een 

correctie bij het wegen?, wordt er een tolerantie toegepast? Enz …) 

Wilt u zorgeloos op reis vertrekken? Kom dan vrijblijvend langs in onze eenheid. 
Federale Wegpolitie – Verkeerspost Houthalen 
Souwstraat 37 – 3530 Houthalen-Helchteren 

Tel. 011/51.00.60  -  Fax. 011/52.39.19 
e-mail : dga.dah.wpr.lim.houthalen@police.belgium.eu 

 

Wij ontvangen u graag tussen 09u30 en 15u30 
 

Wat dient u te doen vooraleer u zich bij ons aanbiedt? 
Laad uw voertuig of voertuigcombinatie zoals u op vakantie zou vertrekken. Neem de nodige 
boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs, keuringsbewijs, 
gelijkvormigheidsattest). 
 
Gaat u enkel met de auto op vakantie of bent u van plan een caravan of motorhome te kopen? 
Ook dan kunnen wij u van de nodige informatie voorzien. 
 
Tot binnenkort 
 
Federale Wegpolitie Limburg 
 


