Zichtveld spiegels LBT en MMBS
Permanente eisen
Artikel 5.7.45
1. Motorrijtuigen met beperkte snelheid moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel waarmee
de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van 10 m achter het voertuig, gemeten vanaf de
spiegel tot aan de horizon, kan overzien, welk gedeelte een breedte heeft van 2,50 m en is gelegen
links van het aan de lengte-as van het voertuig evenwijdig liggende verticale vlak door het meest
links gelegen punt van de totale breedte van het voertuig of van de daardoor voortbewogen
aanhangwagen.
2. Motorrijtuigen met beperkte snelheid met een gesloten carrosserie moeten zijn voorzien van een
rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van 30 m achter het
voertuig, gemeten vanaf de spiegel tot aan de horizon, kan overzien, welk gedeelte een breedte
heeft van 3,50 m en is gelegen rechts van het aan de lengte-as van het voertuig evenwijdig liggende
verticale vlak door het meest rechts gelegen punt van de totale breedte van het voertuig of van de
daardoor voortbewogen aanhangwagen.
3. Motorrijtuigen met beperkte snelheid met een lengte van meer dan 6 m die zijn voorzien van een
gesloten carrosserie en die zijn ingericht voor het vervoer van goederen, moeten zijn voorzien van
een trottoirspiegel waarmee de bestuurder het wegdek naast de cabine aan de rechterzijde kan
overzien.
4. De trottoirspiegel moet zodanig zijn aangebracht dat geen enkel punt van de spiegel of van de
steun waarop deze is gemonteerd, zich op een hoogte van minder dan 2,00 m boven het wegdek
bevindt. Indien de hoogte van de cabine zodanig is dat niet aan dit voorschrift kan worden voldaan,
mag het voertuig niet van een trottoirspiegel zijn voorzien.
5. De spiegels moeten deugdelijk zijn bevestigd.
6. Het spiegelglas van de verplichte spiegels mag geen verschijnselen van breuk vertonen en mag niet
in ernstige mate zijn verweerd.
Artikel 5.8.45
1. Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel waarmee de
bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van 10 m achter het voertuig, gemeten vanaf de spiegel
tot aan de horizon, kan overzien, welk gedeelte een breedte heeft van 2,50 m en is gelegen links van
het aan de lengte-as van het voertuig evenwijdig liggende verticale vlak door het meest links gelegen
punt van de totale breedte van het voertuig onderscheidenlijk van de daardoor voortbewogen
aanhangwagen.
Indien het gezichtsveld van de voor landbouw- of bosbouwtrekkers voorgeschreven spiegels wordt
beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het
voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading, moet het voertuig zijn voorzien
van een linkerbuitenspiegel onderscheidenlijk een rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder het in
artikel 5.8.45, eerste lid, vastgestelde weggedeelte kan overzien.
2. De spiegel moet deugdelijk zijn bevestigd.
3. Het spiegelglas van de verplichte spiegel mag geen verschijnselen van breuk vertonen en mag niet
in ernstige mate zijn verweerd.
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Gebruikseisen
Artikel 5.18.4
De bestuurder van een voertuig of een samenstel van voertuigen moet:
a. voldoende zicht naar voren en opzij hebben door de voorruit en de voorste zijruiten, en
b. voldoende zicht hebben op het naast en achter hem gelegen weggedeelte met behulp van de voor
dat voertuig of samenstel van voertuigen voorgeschreven spiegels dan wel een cameramonitorsysteem.
Artikel 5.18.5
1. De spiegels en gezichtsveldverbeterende voorzieningen van bedrijfsauto’s moeten zodanig zijn
geplaatst dat de bestuurder in normale rijhouding de vereiste gezichtsvelden, zoals bepaald in bijlage
VIII, hoofdstuk 2, titel 2, paragrafen 1 tot en met 6, kan overzien.
2. Indien het gezichtsveld van de voor voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort
voorgeschreven spiegels wordt beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is
aangebracht of door een door het voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de
lading, moet het voertuig zijn voorzien van een linker- onderscheidenlijk rechterbuitenspiegel
waarmee de bestuurder een in bijlage VIII, hoofdstuk 2, titel 2, paragrafen 1 tot en met 6, vastgesteld
weggedeelte kan overzien.
3. Indien het gezichtsveld van de voor landbouw- of bosbouwtrekkers voorgeschreven spiegels wordt
beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het
voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading, moet het voertuig zijn voorzien
van een linkerbuitenspiegel onderscheidenlijk een rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder het
in artikel 5.8.45, eerste lid, vastgestelde weggedeelte kan overzien.
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