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De keuringsvoorschriften Beveiliging voer- en vaartuigen zijn per 1 april 2019 vanuit Stichting 

Verzekeringsbureau Voertuigbeveiliging overgedragen aan Stichting Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV 

 

Het CCV is beheerder van de keuringsvoorschriften. De keuringsvoorschriften hebben de 

instemming van de Commissie van Belanghebbenden Voertuigbeveiliging van het CCV. 

 

Dit keuringsvoorschrift beschrijft de eisen aan en testmethoden voor mechanische beveiliging 

voor voertuigen en (delen van) vaartuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.  

 

© 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van 

de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 

1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te 

voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit 

deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich 

tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or 

retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, 

microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Ondanks alle aan de 

samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze 

uitgave zou kunnen voorkomen 
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1 INLEIDING 
 

Het Keuringsvoorschrift "BEVEILIGINGSSYSTEMEN VOOR WERK- EN 

LAND(BOUW)MATERIEEL MP03 ”, hierna te noemen het "Keuringsvoorschrift" wordt 

uitgegeven door de Stichting  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het 

CCV). 

 

Het Keuringsvoorschrift is in drie delen opgesplitst: 

• Algemene bepalingen en voorwaarden  Hoofdstuk 1+2 

• Keuringseisen systemen    Hoofdstuk 3 

• Omschrijving van de testen    Hoofdstuk 4 

 

In de Keuringseisen worden de technische eisen die gesteld worden aan, volgens dit 

Keuringsvoorschrift te keuren, systemen beschreven. 

 

In de Omschrijving van de testen worden de condities, uitvoering en verschillende 

apparatuur van de diverse testen toegelicht. 

 

Voor de Algemene bepalingen en keuringsvoorwaarden voor de typekeuring en de 

productiefase voor volgens dit voorschrift goedgekeurde systemen en de eisen voor de 

fabrikant / importeur van goedgekeurde systemen, wordt verwezen naar het 

vigerende voorschrift AB04. 

1.1 INGANGSDATUM KEURINGSVOORSCHRIFT WM03 
Het keuringsvoorschrift is heruitgegeven vanwege de wijzigingen in het beheer.  

De aanpassingen zijn niet inhoudelijk van aard, behoudens enkele onderwerpen die 

geactualiseerd zijn. Op dit moment zijn er geen aanpassingen voor zowel de leveranciers van 

startonderbrekers en alarmsystemen als voor de certificatie-instelling die de regeling uitvoert. 

Dit document vervangt de vorige versie en is van kracht vanaf 1 april 

1.2 GESCHILLEN 
In geval van onduidelijkheden of verschillen in de Engelse versie, gaat de Nederlandse 

versie voor. 

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 
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2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN     

2.1 DEFINITIES 
• Aanvalstijd: tijd waarin het systeem een aanval met de daarvoor beschreven methoden en 

middelen kan weerstaan en niet wordt uitgeschakeld. 

• Af-fabrieksysteem: systeem dat in de fabriek of in de fabrieksorganisatie (met 

gebruikmaking van de originele onderdelen van het af-fabrieksysteem) in het voertuig is 

ingebouwd. 

• After-market systemen: systemen die ingebouwd zijn nadat het voertuig is afgeleverd. 

• Beveiligingssysteem: een elektronisch beveiligingssysteem voor voertuigen met een 

accuspanning  van max. 24 V DC, minimaal bestaande uit een CCS, in- en 

uitschakelsysteem, een kabelboom alsmede een optische indicator van de systeemconditie. 

Daarnaast een gebruikershandleiding en (indien niet af-fabriek ingebouwd) een 

inbouwvoorschrift. 

• Bedrijfsvoertuig: voertuig dat uitsluitend bedoeld is voor het vervoeren van lading met een 

GVW van meer dan 3500 kg. 

• Blokkeerconditie: conditie waarbij de automatische blokkeringen ingeschakeld zijn. 

• Blokkering: voorziening die, eventueel met aanvullende mechanische componenten, 

geschikt is voor startmotoronderbreking, brandstoftoevoeronderbreking / onderbreking van 

het hydraulische systeem of onderbreking van het motormanagementsysteem en die 

automatisch geactiveerd wordt. 

• CCS: centrale controle en stuureenheid van een alarm of blokkeersysteem. 

• Codepaneel: toetsenbord, gemonteerd in het voertuig, waarmee door het intoetsen van 

een meercijferige code, de blokkeringen opgeheven kunnen worden. 

• Energievoorziening: elektrische voeding van het systeem door de elektriciteitsvoorziening 

van een voertuig (accu). 

• Gecodeerd signaal: een signaal (voor draadverbindingen) dat gekenmerkt wordt door een 

minimaal aantal wisselingen per tijdseenheid in het niveau. 

• Goedkeurhouder: opdrachtgever voor een keuring van een systeem dat volgens dit 

voorschrift goedgekeurd is. 

• Inschakelen: het systeem in blokkeerconditie brengen. 

• Kabel: draad voor transport van elektriciteit in een bedrijfsvoertuig bestaande uit één 

ader. 

• Keuringseisen: alle eisen zoals in dit Keuringsvoorschrift beschreven. 

• Leverancier: diegene die het volgens dit voorschrift goedgekeurde product in Nederland op 

de markt brengt. 

• Meervoudige blokkering: een onderbreking in het elektronische besturingssysteem van het 

voertuig waarbij minimaal twee elektrische circuits onderbroken worden. 

• Motormanagementsysteem: het elektronische besturingssysteem van het voertuig dat, 

indien onderbroken conform de eisen van de aanvalstest, gelijkgesteld kan worden met 

een meervoudige onderbreking. 

• Random code: een systeem waarbij een,  met behulp van een algoritme berekende code 

voor in- of uitschakelen, binnen een bepaalde tijd niet weer wordt gebruikt. 

• Relais: een voorziening die, gestuurd door een signaal, een elektrische verbinding maakt 

of verbreekt. 

• Rolling code: een systeem waarbij een eenmaal gebruikte code voor in- of uitschakelen 

binnen een bepaalde tijd niet weer wordt gebruikt. 

• Rijconditie: conditie waarin het gehele systeem is uitgeschakeld en het bedrijfsvoertuig 

normaal gestart en gereden kan worden. 

• Streng: een in één omhulling uitgevoerde kabelboom. 
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• Systeemconditie: rijconditie, blokkeerconditie, waakconditie of alarmconditie. 

• Sleutel: instrument voor bediening van een slot. 

• Slot: sleutelschakelaar of elektronische schakelaar om het systeem of systeemonderdeel 

in- of uit te schakelen. 

• Standtijd: de tijd waarin een onderdeel van het beveiligingssysteem of het gehele systeem 

een aanvalstest zodanig weerstaat, dat het voertuig op eigen kracht niet kan worden 

verplaatst. 

• Startmotoronderbreking: onderbreking in het elektrische circuit, of een gedeelte daarvan, 

zodat de startmotor niet via het contactslot bediend kan worden. 

• Systeem: blokkeersysteem. 

• Systeemcode: een door de fabrikant gegeven code aan een systeem. 

• Systeemonderdeel: een compleet werkend onderdeel van het systeem dat door middel van 

een kabelboom met andere systeemonderdelen is verbonden. 

• Tweede uitschakelmethode: separate uitschakelmethode t.b.v. de bestuurder, 

onafhankelijk van de radiografische afstandsbediening en zonder batterij werkend. 

• Tweevoudige blokkering: een blokkering bestaande uit een startmotoronderbreking en een 

extra blokkering, niet zijnde de startmotoronderbreking. 

• Typeaanduiding: individuele aanduiding van een systeemonderdeel. 

• Uitschakelen: het systeem in rijconditie brengen. 

• Werk- en land(bouw)materieel: Voertuigen en machines, in gebruik voor het verplaatsen 

van goederen, grond, apparatuur, machines, etc. als grondverzetmachines, graafmachines 

en minigravers, heistellingen, verreikers, tractoren, aggregaten, generatoren, etc. 
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3 EISEN AAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN 
De eisen die aan de verschillende soorten systemen gesteld worden kunnen, afhankelijk 

van de toepassing, verschillen. Ten behoeve hiervan zijn de systeemeisen opgedeeld in 

twee categorieën: 

•  

• Af-fabrieksystemen 

• After-marketsystemen 

 

3.1 AF-FABRIEKSYSTEMEN 

3.1.1 KLASSENINDELING 

 

Klasse W1 

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 

verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 

 

• Blokkering op de brandstofvoorziening (of hydraulisch circuit) + 

• Onderbreking van het startmotorcircuit + 

• Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten 

 

Klasse W2  

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 

verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering:   

 

• Blokkering conform klasse W1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten  

 

Klasse W3  

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 

verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering, 

gecombineerd met een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het voorschrift TT04 

voldoet.   

 

• Blokkering conform klasse W1 of W2 + 

• voertuigvolgsysteem  

3.1.2 AANVALSBESTENDIGHEID  

Hiervoor wordt verwezen naar de vigerende tekst van BV03. 

3.1.3 TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Zie BV03 

3.2 AFTER-MARKETSYSTEMEN 

3.2.1 KLASSENINDELING 

 

Klasse W1 

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 

verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 

 



 

Keuringsvoorschrift WM03 

versie Januari 2003 – 

heruitgave 2019 

pagina 8/11 

• Bijv. blokkering op de brandstofvoorziening of hydraulisch circuit + 

• Onderbreking van het startmotorcircuit + 

• Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten 

 

Klasse W2  

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 

verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 

 

• Blokkering conform klasse W1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten  

 

Klasse W3  

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 

verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering, 

gecombineerd met een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het voorschrift TT04 

voldoet.   

 

• Blokkering conform klasse W1 of W2  + 

• voertuigvolgsysteem  

3.2.2 AANVALSBESTENDIGHEID 

Hiervoor wordt verwezen naar de vigerende tekst van BV03. 

3.2.3 TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Zie BV03 

3.2.4 BEKABELING 

Het systeem dient te zijn voorzien van bedrading met aansluitingen. Hierbij geldt 

voor de bedrading van het beveiligingsgedeelte het volgende: 

 

• de minimale lengte is twee (2) meter. 

• ingeval van voertuigspecifieke bekabeling kan hiervan afgeweken worden. 

• de bedrading van het blokkeergedeelte is in éénzelfde kleur en dikte met kleur- of 

nummercoderingen uitgevoerd die na montage verwijderd kunnen worden. 

• de kerndiameter van de kabels dient een minimale doorsnede van één (1) mm2 of zoveel 

meer als noodzakelijk te hebben, een en ander afhankelijk van de toepassing. 
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4 OMSCHRIJVING VAN DE TESTEN 

4.1 ALGEMEEN 
 

• De volgorde van de uit te voeren testen wordt bepaald door het keuringsinstituut. 

• De systeemonderdelen worden getest in de vorm zoals deze gemonteerd en geleverd 

worden. 

• De positionering van de systeemonderdelen tijdens de uit te voeren testen wordt bepaald 

door het keuringsinstituut en zo mogelijk volgens inbouwvoorschrift. Bij speciale wensen 

van een fabrikant dient aangetoond te worden dat bij montage de positie, waarin de 

testen hebben plaatsgevonden, wordt aangehouden. 

• Systeemonderdelen worden getest conform de testmatrix.  

• Tijdens de duur van elke test mag het systeem niet van status veranderen, anders dan op 

gebruikelijke of daarvoor bedoelde wijze. 

• Na afloop van elke test dienen de systeemonderdelen volgens de specificaties van de 

fabrikant te functioneren en mogen geen vervormingen en /of veranderingen hebben 

ondergaan die de werking van de systeemonderdelen op dat moment of na verloop van tijd 

nadelig kunnen beïnvloeden. 

• De aanvalstest wordt uitgevoerd in lijn met de voorschriften van bijlage 4 (van het 

voorschrift AA04 en BV03). Voor de beveiligingseis van klasse W2 geldt een aanvalstijd van 

15 minuten. Ieder systeem dient minimaal aan de eis van klasse W1 te voldoen waarna een 

aanvullende test op het voertuig moet aantonen dat het beveiligingssysteem ook 15 

minuten bestand is tegen de aanvalstest.  

4.2 TESTMATRIX 
 

Onderdeel Testmodule 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Gehele 

systeem 
X X X X  X X X X   X 

Handzender  X       X  X  

Delen op de 

motor 
X X X X X X X X  X   

 

 

T1 

 

Tril- en schokproef Conform EU 95/56, par. 5.2.8.2.1 

 Voor op de motor gemonteerde componenten 

 

Conform EU 95/56, par. 5.2.8.2.2 

T2 Koude proef 

 

Conform EU 95/56, par. 5.2.2.1 

T3 

 

Warmteproef Conform EU 95/56, par. 5.2.2.2 

T4 

 

Warmteproef met condenstest Conform EU 95/56, par. 5.1.3 

T5 

 

 

Hoge warmtetest (voor componenten onder de 

motorkap) 

Conform EU 95/56, par. 5.2.2.3 
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T6 

 

Spanningsverlaging Conform EU 95/56, par. 5.2.14 

T7 

 

Voedingsspanningstest Conform ISO 7637-1   

T8 

 

HF-instraling (EMC) Conform EU 95/54  

met aangepaste niveaus: zie BV03 

T9 

 

Duurtest zie BV03 

T10 

 

Corrosieproef: zie BV03 

T11 

 

Valproef zie BV03 

T12 

 

Aanvalstest Conform Bijlage 4 AA04 en BV03 
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CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID  

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat samenhangende 

instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. 

Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit 

integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.  

 

Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde 

instrumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte 

aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt.  

 

Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema’s in beheer, waarvoor een structuur met inspraak 

van belanghebbende partijen ingericht is.  

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht:  

Postbus 14069  

3508 SC Utrecht  

T (030) 751 6700  

F (030) 751 6701 

www.hetccv.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van Justitie, 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, 

werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Korpschefs. 

 

http://www.hetccv.nl/

