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A. Mobiele machines  

A1.1 asfalt-/betonzagen (rijdend)  

A1.2 asfaltspreidmachine / asfaltwerkmachine  

A1.3 asfaltvoorlader  

A1.4 ballastafwerkmachine  

A1.5 bestratingsmachine (zelfrijdend)  

A1.6 betonmachine/paver  

A1.7 betonpomp (stand-alone)  

A1.8 bodemstabiliseerder  

A1.9 bulldozer  

A1.10 emulsiespuitwagen  

A1.11 freesmachine voor asfalt of beton  

A1.12 sondeertruck  

A1.13 sondeerrups  

A1.14 boorrups  

A1.15 gietasfaltketel  

A1.16 graaflaadcombinatie  

A1.17 grader/wegschaaf  

A1.18 heimachine/funderingsmachine (gemotoriseerd materieel)  

A1.19 hoogwerker (zelfrijdend of getrokken)  

A1.20 kabeltreklier  

A1.21 mobiele boorinstallatie  

A1.22 mobiele compressor  

A1.23 mobiele graafmachine (niet zijnde 'overslagmachine')  

A1.24 mobiele kraan (telescoopkraan, torenkraan, rupshijskraan, ruwterreinkraan, draadkraan, 
minihijskraan)  

A1.25 mobiele lopende band (transportband)  

A1.26 mobiele puinbreekinstallatie  

A1.27 mobiele zeefinstallatie  

A1.28 mobiele overslagmachine, rupsoverslagmachine, overslagkraan (niet zijnde statisch en bekabeld 
elektrisch)  

A1.29 rupsdumper  

A1.30 rupsgraafmachine  

A1.31 ruw terrein heftruck  

A1.32 schranklader  

A1.33 shovel, laadschop, wiellader op banden of rups  

A1.34 shuttle buggy  

A1.35 sleepgraver/dragline  

A1.36 sloopkraan  

A1.37 teer-/asfaltsproeier  
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A1.38 tractor  

A1.39 veegmachine  

A1.40 verreiker (star of roterend)  

A1.41 vlindermachine (uitsluitend ride-on)  

A1.42 wals (klein, knik-, rol-, banden-, grond-)  

A1.43 waterwagen bij asfalt en frees  

A1.44 (weg)markeringsmachine  

A1.45 wieldumper  

Vervoerbare industriële uitrustingen 

A2.1 aggregaat met verbrandingsmotor voor off-grid stroomvoorziening vanaf 560 kW  

A2.2 aggregaat op wind- of zonne-energie voor off-grid stroomvoorziening  

A2.3 aggregaat voor off-grid stroomvoorziening aangedreven door waterstof of waterstofdragers  

A2.4 hydraulisch aggregaat  

A2.5 lasaggregaat  

A2.6 lichtmastaggregaat/lichtmast (zelf aangedreven)  

A2.7 mobiel batterijpakket voor off-grid stroomvoorziening vanaf 50 kWh  

A2.8 trilplaat/stamper  

A2.9 mobiele (vuil)-waterpomp  

A2.10 pompen voor baggeren (DOP-pomp, jetpomp, booster-baggerstation)  

 

B. Hulpfuncties  

B1.1 autolaadkraan  

B1.2 betonmixer  

B1.3 betonpomp  

B1.4 binnenlader  

B1.5 boor  

B1.6 front-end cylinder  

B1.7 haakarm  

B1.8 kabelsysteem  

B1.9 kettingsysteem  

B1.10 onderwaartse cylinder  

B1.11 portaalarmsysteem  

B2.1 meeneemheftruck/kooiaap  

B3. elektrische aandrijfmotor met een brandstofcel of een niet loodhoudend accupakket voor aandrijving van 
hulpfunctie op een vaartuig, niet de voortstuwing, zijnde een:  

B3.1 grondpers  

B3.2 hei-installatie op een heischip  

B3.3 kraan  
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C. Bouwvoertuigen (N2/N3)  

C1. betonmixer (carrosseriecode 15) 

C2. betonpompvoertuig (carrosseriecode 16)  

C3. boorwagen (carrosseriecode 28)  

C4. hoogwerker (carrosseriecode 27)  

C5. kieptruck (carrosseriecode 10)  

C6. kraanwagen (carrosseriecode 26 of aanduiding SF)  

C7. voertuig met haakarm (carrosseriecode 9) 

 


