
Schema: welke auto's zijn bestelauto's?

Type bestelauto Inrichting Inrichtingseisen

Grote bestelauto (grote 
bestelbus, verhuisbus en 

dergelijke)

Laadruimte (blok) Minimaal 200 cm lang, minimaal 130 cm hoog over 
een breedte van minimaal 20 cm en een lengte van 
minimaal 200 cm en een lengte van minimaal 200 
cm

Zijruiten Toegestaan in de laadruimte
Tussenschot Niet nodig

Aanvullende eis Voor het meten van de laadruimte: de 
bestuurdersstoel staat in de fabrieksmatige 
achterste stand, de rugleuning moet rechtop staan.

Bestelauto met open 
laadbak, enkele cabine en 

Xtrcab (1,5 cabine)

Open laadbak Minimaal 125 cm lang en 20 cm breed

Tussenschot De achterwand van de cabine. Vast raam in 
tussenschot is toegestaan (maximaal 40 cm hoog).

Er mogen geen klapstoeltjes of banken achter de 
voorste rij zittingen zijn aangebracht.

Als een open laadbak wordt overkapt, dan moet de 
auto voldoen aan de eisen voor een bestelauto met 
gesloten laadruimte. Een afdekzeil/afdekschot is 
toegestaan.

Bestelauto met 
verhoogd dak

(combi's, kleine 
bestelauto's en 

dergelijke) Zijruiten Aan de rechterzijde van de laadruimte mag 1 zijruit 
aangebracht zijn. Aan de linkerzijde van de 
laadruimte mogen geen zijruiten zitten.

Laadruimte (blok) Minimaal 98 cm hoog over een breedte van 
minimaal 20 cm over een lengte van ten minste 
125 cm.

Tussenschot Tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte: 
minimaal 30 cm hoog over de volle breedte.

Middelgrote 
bestelauto zonder 

verhoogd dak
(ruimtewagens, 

minibusjes, 
terreinauto's en 

dergelijke)
Aan de rechterzijde van de laadruimte mag 1 zijruit 
aangebracht zijn.

Aanvullende eisen

Dak laadruimte Minimaal 25 cm hoger dan de bovenkant van de 
portieropening van de bestuurder.

Dak laadruimte Minder dan 25 cm hoger dan de bovenkant van de 
portieropening van de bestuurder.

Zijruiten



Aan de linkerzijde van de laadruimte mogen geen 
zijruiten zitten.

Laadruimte (blok) Minimaal 125 cm lang. Minimaal 98 cm hoog over 
een breedte van minimaal 20 cm en over een 
lengte van minimaal 125 cm.

Tussenschot Tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte over de 
volle breedte en minimaal dezelfde hoogte als de 
bestuurderscabine. Vast raam in tussenschot is 
toegestaan (maximaal 40 cm hoog).

Bestelauto met 
dubbele cabine
(met gesloten 

laadruimte of open 
laadbak)

Cabine Er is slechts 1 extra rij zitplaatsen geplaatst
Achterwand van de cabine, en geplaatst direct 
achter de achterbank.
Over de volle breedte. Minimaal dezelfde hoogte 
als de cabine. Vast raam in tussenschot is 
toegestaan (maximaal 40 cm hoog).

Laadbak of 
laadruimte

Minimaal 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 
van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder 
de extra zitruimte. De oorspronkelijke laadruimte 
begint bij een fictief schot, dat is geplaatst op een 
afstand van 115 cm achter het achterste punt van 
het stuur.

Minimaal 40% van de lengte is vóór het hart van de 
achterste as geplaatst.

Bestelauto met 
dubbele cabine en 
open laadbak.

Aan de rechterzijde van de laadruimte mag 1 zijruit 
aangebracht zijn en de laadruimte moet minimaal 
130 cm hoog zijn over een breedte van minimaal 
20 cm en over een lengte van minimaal 150 cm.

Verhoudingen 
dubbele deel 

Aan de linkerzijde van de laadruimte mogen geen 
zijruiten zitten.

cabine en 
laadbak 1/3: 2/3
Aanvullende eis Cabine lager dan 130 cm: de overgebleven 

laadruimte moet ook minimaal 2 maal de lengte 
van de cabine hebben. Bij de bestelauto met een 
dubbele cabine is de lengte van de cabine is de 
afstand tussen het achterste punt van het stuur en 
het schot tussen de cabine en de laadruimte.

Tussenschot

Hoogte cabine De hoogte van de cabine bij een dubbele cabine is 
de grootste verticale afstand tussen vloer en dak 
van de cabine, gemeten over een breedte van 20 
cm


	Blad1

