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vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) voor de aandrijving
van voertuigen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat we U ter handtekening
voorleggen beoogt de vervanging van het koninklijk besluit van
13 juli 1977 met het oog op het reglementair maken van de door
internationaal Reglement R67 vastgelegde bepalingen betreffende de
uitrusting van met L.P.G. aangedreven voertuigen.

1. Inleiding
L.P.G. (in het Nederlands : vloeibaar gemaakte petroleumgassen) is

een brandstof samengesteld uit een mengsel van propaan en butaan
die, mits aanpassingen, kan instaan voor de aandrijving van voertui-
gen. Deze brandstof biedt het voordeel dat het minder ‘lokale
vervuilers’ (stikstofmonoxide, partikels…) uitstoot dan andere brand-
stoffen, vooral als de montage van de installatie gebeurt aan de hand
van recente technologieën en op een recente motor. De uitgifte van CO2

daarentegen is beter dan voor benzine, maar gelijk of zelfs minder goed
dan voor diesel.

Émissions
L.P.G. en comparaison de

Emissies
L.P.G. i.v.m.

Moteurs à essence Moteurs diesel Benzinemotors dieselmotors

NOx 62 – 133 % 10 – 50 % NOx 62 – 133 % 10 – 50 %

COV (composés
organiques volatils)

33 - 86 % 80 – 150 % VO2 (vluchtige orga-
nische stoffen)

33 – 86 % 80 – 150 %

CO2 83 – 88 % 105 – 120 % CO2 83 – 88 % 105 – 120 %

Particules 53 – 100 % 5 – 15 % Partikels 53 – 100 % 5 – 15 %

Bron : Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek

Een van de andere voordelen van L.P.G. is dat het bovendien –
zonder taks - de minst dure brandstof is die beschikbaar is op de markt.
De gebruiker kan dus aan de hand van een aflossingsberekening
nagaan of het interessant is voor hem zijn voertuig om te schakelen tot
deze brandstof. Er wordt immers geen enkele accijns geheven op deze
brandstof. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de heffing van
een vaste jaarlijkse taks (bijkomende verkeersbelasting) voor een
bedrag van 3 600 BF voor voertuigen van minder dan 8 fiscale PK, van
6 000 BF voor voertuigen van 8 tot 13 fiscale PK, en van 8 400 BF voor
voertuigen van meer dan 13 fiscale PK.

Al de vakmensen zijn het ermee eens dat de Belgische reglemente-
ring (koninklijk besluit van 13 juli 1977) achterhaald is op technisch
vlak. Ze beantwoordt niet aan de recentste voorschriften en technische
mogelijkheden inzake veiligheid, vooral wat de reservoirs betreft. Ze
vertoont ook een belangrijke lacune: ze staat toe dat gelijk wie een
L.P.G.-uitrusting plaatst, voor zover de technische controle na de
transformatie probleemloos verloopt. In extreme gevallen kunnen
uitrustingen die niet beantwoorden aan voldoende veiligheidsnormen
en die worden geplaatst door niet-professionele installateurs leiden tot
ernstige incidenten.

Tot slot heeft de regering in het kader van de bestrijding van
ozonvervuiling beslist de omschakeling van voertuigen naar L.P.G. te
bevorderen via de toekenning van een L.P.G.-premie tijdens het fiscaal
jaar 2001 en 2002.

De voorgestelde schikking berust op het KB betreffende het gebruik
van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) voor de aandrijving
van voertuigen. Op zijn beurt wordt dit KB nader bepaald door vijf
bijlagen, waarvan enkele bepalingen indien nodig in dit verslag ook
verder worden verduidelijkt.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L’INFRASTRUC-
TURE ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE
L’AGRICULTURE

[C − 2001/14099]F. 2001 — 1478
9 MAI 2001. — Arrêté royal relatif à l’utilisation des gaz de pétrole

liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté royal que nous avons l’honneur de soumettre à
Votre signature vise à remplacer l’arrêté royal du 13 juillet 1977 afin de
rendre réglementaires les dispositions relatives à l’équipement des
véhicules propulsés au L.P.G. fixées par le Règlement international R67.

1. Introduction
Le L.P.G. (GPL en français : gaz liquéfiés de pétrole) est un carburant

composé d’un mélange de propane et de butane qui, moyennant
adaptations, peut assurer la propulsion des véhicules. Il présente
l’avantage d’émettre moins de polluants ″locaux″ (Oxydes d’azote,
particules,…) que d’autres carburants, particulièrement lorsque l’ins-
tallation L.P.G. est montée en faisant appel à des technologies récentes
sur des moteurs eux aussi récents. Par contre, le bilan d’émissions de
CO2 est meilleur que pour l’essence, mais inchangé voire moins bon
que pour le diesel.

Source : Vlaams Instituut voor Technologische Onderzoek

Un des autres avantages du L.P.G. est d’être en outre – hors taxes - le
carburant le moins cher sur le marché. Le consommateur peut donc,
moyennant un calcul d’amortissement, établir s’il est intéressant pour
lui de convertir son véhicule à ce carburant. En effet, aucune accise n’est
prélevée sur ce carburant. Cela est compensé en partie par le
prélèvement d’une taxe fixe annuelle (taxe de circulation complémen-
taire) d’un montant de 3 600 BEF pour les voitures de moins de
8 chevaux fiscaux, de 6 000 BEF pour ceux de 8 à 13 chevaux fiscaux, et
8 400 BEF pour les véhicules de plus de 13 chevaux fiscaux.

Tous les professionnels s’accordent à reconnaı̂tre la réglementation
belge (arrêté royal du 13 juillet 1977) comme dépassée d’un point de
vue technique. Elle ne correspond pas aux prescriptions et aux
possibilités techniques les plus récentes en matière de sécurité,
singulièrement en ce qui concerne les réservoirs. Elle comporte aussi
une lacune importante : elle permet la pose d’équipement L.P.G. par
n’importe qui, pour autant que le passage au contrôle technique après
transformation soit réussi. Dans des cas extrêmes, la pose d’équipe-
ments répondant à des normes de sécurité insuffisantes, par des
installateurs non professionnels peut mener à des incidents graves.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre la pollution par l’ozone, le
gouvernement a décidé de promouvoir la transformation des véhicules
au L.P.G. par l’octroi d’une prime L.P.G. durant les années fiscales 2001
et 2002.

Le dispositif proposé repose sur l’arrêté royal relatif à l’utilisation des
gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.)pour la propulsion des véhicules. Il est
lui-même précisé par cinq annexes, dont quelques dispositions sont
elles aussi explicitées lorsque nécessaire dans ce rapport.
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Het doel van deze reglementeringen is de veiligheid van de
L.P.G.-installaties te verbeteren door :

— Een versterking van de normen (ze conform maken met het
internationale reglement R67).

— De verplichting om een erkend installateur te gebruiken (volgens
het KB van 1977 is de enige controle die welke thans wordt verricht
door de autokeuring, na de montage). Na een onvermijdelijk overgangs-
fase zullen de installateurs moeten beschikken over aangepaste instal-
laties in hun werkplaats om erkend te worden. En in deze werkplaatsen
zullen alleen monteurs die erkend werden op grond van welslagen
voor een examen de installaties kunnen monteren.

— De voorgenomen normen zullen leiden tot reservoirs die geen
enkel risico tot ontploffing vertonen: de reservoirs zullen tot maximum
80 % kunnen gevuld worden en uitgerust worden met een elektromag-
netische veiligheidsklep die gas vrijlaat als het reservoir te vol is, zodat
iedere explosie onmogelijk wordt. Zodra deze besluiten verschijnen,
moet een overleg plaats vinden met de Gewesten opdat zij de nodige
maatregelen zouden treffen om het parkeerverbod in ondergrondse
parkings op te heffen voor de voertuigen die overeenstemmen met de
nieuwe normen. Om deze voertuigen gemakkelijk te kunnen identifi-
ceren, wordt een (nieuw) vignet voor de voorruit ingevoerd; voor de
conforme voertuigen zal het in de plaats komen van de thans gebruikte
zelfklever aan de achterzijde van met L.P.G. uitgeruste voertuigen.

2. Het voorgestelde reglementsysteem betreffende het gebruik van
vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor het aandrijven van auto’s.

Artikel 1 omschrijft bepaalde centrale begrippen van de tekst. Op te
merken valt dat er nieuwe termen voorkomen als ″Installateurs″ en
″Monteurs″. We zullen terugkomen op deze begrippen.

Artikel 2 verplicht de toepassing in België van het Reglement R67
betreffende het reservoir en de toebehoren die aangewend worden voor
de transformatie van een voertuig zodat het kan aangedreven worden
door L.P.G..

Het gaat hier wel degelijk om voertuigen waarvan de motor zowel
kan werken op benzine als op L.P.G., en niet om voertuigen die
uitsluitend worden aangedreven op L.P.G.. De bepalingen van dit
reglement verplichten tot het gebruik van toebehoren die beantwoor-
den aan hoge kwaliteitsnormen; zo is er met name de verplichting om
de reservoirs uit te rusten met een overdrukventiel.

Artikel 3 geeft machtiging aan de Minister die het vervoer in zijn
bevoegdheden heeft om de instellingen te erkennen die belast worden
met de homologatie en de controles bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 stelt het principe van de erkenning van de installateurs en
van de monteurs van L.P.G.-uitrustingen vast.

— De monteurs zijn natuurlijke personen die moeten slagen voor een
examen dat getuigt van hun minimale basiskennis om erkend te
worden. Als ze niet slagen voor het examen mogen de kandidaat-
monteurs een algemene opleiding over L.P.G. volgen, naar het voor-
beeld van de opleiding die al op eigen houtje werd gegeven in België en
in het buitenland.

— De installateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen onder wiens
verantwoordelijkheid de L.P.G.-installaties worden verricht. Naast de
verplichtingen die eigen zijn aan de monteurs, moeten de installateurs
beschikken over technische installaties die perfect geschikt zijn om in
alle veiligheid montages van hoge kwaliteit te verrichten.

De modaliteiten van deze procedure worden beschreven in bijlage B.
Laten we het vooral hebben over de volgende beschikkingen:

1. De lijst van de vergunningen vermeld in punt 1,4°, heeft betrekking
op vergunningen zoals de milieuvergunning (vroegere exploitatiever-
gunning), inschrijving in het handelsregister,… Een afgesloten lijst van
vereiste documenten zal worden opgesteld door het bestuur.

2. Van de vier verplichtingen die punt 4 oplegt aan de installateur
onthouden we vooral de verplichting om slechts installaties te verrich-
ten in de werkplaats die beantwoorden aan de normen en de
verplichting om de installatie toe te vertrouwen aan erkende monteurs.
Deze laatste voorwaarde belet niet dat een leerling of een niet voor
L.P.G. erkend mecanicien bijdraagt tot de montage, maar legt de
voortdurende aanwezigheid van een erkend monteur op.

3. Punt 5 bepaalt de samenstelling van het installatiedossier voor
ieder voertuig: de installateur moet tien jaar lang een dossier bijhouden.
De essentiële inlichtingen uit het dossier komen ook voor op het
montagegetuigschrift, wat de koper van een tweedehands L.P.G.-
voertuig of de eigenaar van een voertuig die een al gebruikte installatie
op een nieuwe auto wil installeren in staat stelt de informatie die hem
zou kunnen gevraagd worden voor controle doeleinden gemakkelijk
terug te vinden. Deze beschikking stelt de autobestuurder ook in staat
te veranderen van installateur als hij dat wenst.

4. Punt 6 bepaalt de voorwaarden om de erkenning van een
installateur in te trekken en geeft hem een mogelijkheid tot beroep. Het
beroep is opschortend; de installateur moet verplicht gehoord worden
door het bestuur tijdens het onderzoek van het dossier over de
intrekking van de erkenning.

L’objet des démarches réglementaires en cours est d’améliorer la
sécurité des installations L.P.G. par :

— Un renforcement des normes (les rendre conformes au règlement
international R67).

— L’obligation de passer par un installateur agréé (actuellement, aux
termes de l’arrêté royal de 1977, le seul contrôle est celui opéré après
montage par l’inspection automobile). Passé un inévitable régime
transitoire, les installateurs devront, pour être agréés, disposer d’ins-
tallations adaptées dans leurs ateliers. Et dans ces ateliers, seuls des
monteurs agréés suite à la réussite d’un examen pourront procéder aux
montages d’installations.

— Les normes en projet aboutiront à des réservoirs dont tout risque
d’explosion est exclu (réservoirs remplissables au maximum à 80 %, et
dotés d’une vanne électromagnétique de sécurité qui libère le gaz et
empêche une explosion). Dès parution de l’arrêté, il conviendra
d’organiser une concertation avec les Régions pour qu’elles prennent
les dispositions nécessaires afin de supprimer, en faveur des véhicules
conformes aux nouvelles normes, l’interdiction de stationner dans les
parkings en ouvrage. C’est pour permettre une identification aisée de
ces véhicules conformes aux nouvelles normes de sécurité qu’une
vignette (nouvelle) à apposer sur le pare-brise est introduite; elle
remplacera, pour les véhicules conformes l’autocollant apposé
aujourd’hui à l’arrière des véhicules équipés au L.P.G..

2. Le dispositif réglementaire proposé relatif à l’utilisation des gaz
de pétrole liquéfiés pour la propulsion des véhicules automobiles

L’article 1er définit certaines notions centrales qui organisent le texte.
On remarquera l’apparition des termes nouveaux ″Installateurs″ et
″Monteurs″. Nous reviendrons sur ces notions.

L’article 2 fixe les critères auxquels doivent répondre les installations
L.P.G. et leurs accessoires, et décrit la procédure d’homologation des
prototypes d’installation. Il rend obligatoire en Belgique le Règlement
R67 relatif au réservoir et aux accessoires mis en oeuvre pour effectuer
la transformation d’un véhicule afin de permettre sa propulsion par
L.P.G..

Il s’agit bien ici de véhicules dont le moteur peut être alimenté tant en
essence qu’en L.P.G., et non de véhicules propulsés exclusivement au
L.P.G.. Les dispositions de ce règlement imposent des normes de qualité
élevées; ainsi, tout particulièrement, l’obligation de doter les réservoirs
d’une soupape de surpression.

L’article 3 donne pouvoir au Ministre qui a les transports dans ses
attributions d’agréer les organismes chargés de l’homologation et des
contrôles visés à l’article 2.

L’article 4 arrête le principe de la reconnaissance des installateurs et
des monteurs L.P.G..

— Les monteurs sont des personnes physiques qui doivent réussir un
examen attestant de leurs connaissances minimales de base. Il est
loisible aux candidats monteurs de suivre une formation générale sur
le L.P.G., qui s’inspirera de formations déjà données d’initiative en
Belgique et à l’étranger

— Les installateurs sont les personnes morales ou physiques sous la
responsabilité desquelles les installations L.P.G. sont réalisées. Outre les
obligations propres aux monteurs, les installateurs doivent disposer
d’installations techniques parfaitement adaptées à des montages de
grande qualité, et ce en toute sécurité.

Les modalités de cette procédure sont décrites dans l’annexe B.
Relevons plus particulièrement les dispositions suivantes :

1. Par la liste des autorisations et permis visés au point 1, 4°, on vise
les permis tels que permis d’environnement (ancien permis d’exploi-
ter), immatriculation au registre de commerce,… Une liste fermée de
documents sera établie par l’administration.

2. Des quatre obligations imposées à l’installateur agréé au point 4,
retenons surtout l’obligation de ne procéder aux installations que dans
un atelier répondant aux normes, et l’obligation de confier l’installation
à des monteurs agréés. Cette dernière condition n’empêche pas un
apprenti ou un mécanicien non agréé L.P.G. de contribuer au montage,
mais impose la présence continue d’un monteur agréé.

3. Le point 5 fixe la composition du dossier d’installation relatif à
chaque véhicule; l’installateur doit conserver un dossier pendant
10 ans. L’essentiel des informations reprises au dossier figurent aussi
sur l’attestation de montage : cela permet ainsi à l’acquéreur d’un
véhicule L.P.G. d’occasion, ou au propriétaire d’un véhicule qui
désirerait faire installer sur un nouveau véhicule une installation qui a
déjà été utilisée, de remonter aisément aux sources d’information, qui
peuvent éventuellement lui être demandées aux fins de contrôle. Cette
disposition permet aussi à l’automobiliste de changer d’installateur s’il
le désire.

4. Le point 6 détermine les conditions du retrait de l’agrément d’un
installateur, et lui ouvre une voie de recours. Le recours est suspensif;
l’installateur doit obligatoirement être entendu par l’administration lors
de l’instruction du dossier de retrait d’agrément.
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5.Punt 8 bepaalt de voorwaarden voor de erkenning van monteurs :
slagen voor een examen ten bewijze van de technische kennis waarvan
de hoofdlijnen vermeld zijn.

Ieder kandidaat-monteur kan het examen afleggen; de kandidaat-
monteur kan lessen volgen, die zullen worden toevertrouwd aan
gespecialiseerde opleidingsinstellingen. Op die manier zullen een
aantal vakmensen die al actief waren in de L.P.G.-sector vóór de
inwerkingtreding van dit besluit het examen kunnen afleggen zonder
de lessen te volgen als ze menen over de vereiste technische kennis te
beschikken.

Het vereiste opleidingsniveau is van algemene aard, en vergelijkbaar
met het niveau dat vereist is in sommige buurlanden: het gaat erom dat
de kandidaat-monteurs hun algemene kennis op dit vlak aantonen en
dat ze algemene begrippen beheersen,ook op technologisch vlak, van
de algemene principes betreffende de verschillende toevoersystemen
van L.P.G. De praktische toepassingen waarvan sprake zullen beperkt
blijven tot de hoofdlijnen. De concrete toepassingen variëren immers
naargelang het type van de uitrusting en van de uitgeruste motor; het
onderhavige examen dient niet om het niveau van de technische kennis
van de kandidaat-monteur in detail te onderzoeken, maar om aan te
tonen dat hij beschikt over een basiskennis die hem in staat stelt om na
een korte opleiding in de werkplaats in te staan voor de montage van
de specifieke uitrusting(en) die verkocht worden door de installateur
waarvoor hij werkt.

Het is nodig erover te waken dat de installateurs op de hoogte blijven
van de technische ontwikkelingen in de sector. Ingeval van belangrijke
technologische ontwikkelingen op het vlak van L.P.G.,
motorisering,emissienormen…kunnen de Ministers daarom beslissen
de reeds erkende monteurs te verplichten om te slagen voor een
examen dat aantoont dat hun kennis nog altijd voldoet aan het vereiste
niveau.

6.Artikel 16 § 2 bepaalt, onder vorm van een voorlopige bepaling, de
modaliteiten betreffende de voorlopige erkenning van de installateurs,
die voor ten hoogste één jaar geldig is. Deze voorlopige erkenning is
slechts mogelijk voor de installateurs die ten minste twintig installaties
hebben gemonteerd tijdens het jaar 2000 (aangetoond aan de hand van
facturen) en berust op twee elementen:

— de indiening van de aanvraag tot voorlopige erkenning bij het
bestuur binnen de drie maanden die volgen op de inwerktreding van
de besluiten;

— tijdens een periode van één jaar kunnen de voorlopig erkende
installateurs gebruik maken van de diensten van niet-erkende mon-
teurs.

Artikelen 5 tot 8 bepalen de voorwaarden voor de erkenning van de
werkplaatsen waarin de installateurs de L.P.G.-transformaties zelf
uitvoeren of laten uitvoeren.

De erkenning berust op een eerste verslag dat wordt opgesteld door
het controleorgaan; vervolgens moeten de erkende instellingen iedere
werkplaats ten minste eens per jaar controleren. Het spreekt vanzelf dat
de erkenning van een instelling kan worden ingetrokken als ze niet
meer voldoet aan haar verplichtingen. Om erkend te worden moet de
installateur naast de voorwaarden m.b.t. de uitrusting van de werk-
plaatsen bewijzen dat hij voortdurend een beroep doet op de diensten
van ten minste één erkende monteur.

Artikel 7 stelt vooral de twee hoofdvoorwaarden voor de erkenning
van een monteur :

— De installateur moet de identiteit meedelen van de verschillende
als monteur erkende natuurlijke personen die hij tewerkstelt. Als de
installateur een natuurlijke persoon is, kan hij natuurlijk zelf de
hoedanigheid van erkend monteur bezitten.

— De beschrijving van de werkplaats om te oordelen of ze conform
is. De werkplaats moet bovendien gedekt zijn door de verschillende
vergunningen die vereist zijn door het federaal, gewestelijk als
gemeentelijk recht (milieu- of exploitatievergunning, activiteitsattest,
handelsregister, vereiste diploma’s of kwalificaties,…).

— Tot slot, de verplichting de vereiste documenten voor te leggen.
Artikel 9 bepaalt de verplichtingen m.b.t. de montage van een

installatie, zoals beschreven in bijlage C.
Betreffende bovenvermelde bijlage C, laten we bemerken dat punt 1

stelt dat de L.P.G.-installatie de goede werking van de motor niet mag
schaden. Concreet gesteld wil dit zeggen dat het onder de verantwoor-
delijkheid van de installateur valt om een L.P.G.-installatie te monteren
van een type dat perfect aangepast is aan de kenmerken van de
voertuigmotor; de L.P.G.-installatie mag in geen geval de prestaties van
de motor verminderen of voortijdige slijtage van de motor veroorza-
ken. In toepassing van artikel 11, § 2 van het besluit dat naleving van de
emissienormen oplegt, stelt de «goede werking van de motor» ook dat
het absoluut noodzakelijk, is dat de installateur erop toeziet geen
installatie te monteren die zou leiden tot een hoger emissieniveau van

5. Le point 8 fixe les conditions d’agrément des monteurs agréés :
réussir l’examen attestant des connaissances techniques dont les lignes
directrices sont reprises.

Tout candidat monteur peut présenter l’examen; le candidat monteur
peut suivre les cours qui seront confiés à des organismes spécialisés. Un
certain nombre de professionnels déjà actifs dans le secteur du L.P.G.
avant l’entrée en vigueur de cet arrêté pourront ainsi, s’ils estiment
disposer des connaissances exigées, présenter l’examen sans suivre les
cours.

Le niveau de formation requis est général, et est similaire au niveau
requis dans certains pays voisins : il s’agit pour les candidats monteurs
de démontrer leur connaissance générale dans le domaine, et de
maı̂triser des notions générales, ainsi qu’en matière de technologie, de
principes généraux gouvernant les différents systèmes d’alimenta-
tion L.P.G. Les applications pratiques évoquées se borneront aux lignes
directrices. En effet, les applications concrètes varient selon le type
d’équipement mis en œuvre et le moteur équipé; il n’incombe pas au
présent examen de tester en détail le niveau de connaissance du
candidat monteur, mais d’attester qu’il dispose des connaissances de
base lui permettant d’assurer après une brève formation en atelier le
montage du ou des équipements spécifiques commercialisés par
l’installateur pour lequel il travaille.

Il s’impose de veiller à ce que les installateurs soient au fait des
évolutions techniques du secteur. C’est pourquoi les Ministres peuvent
décider, en cas d’évolution technique significative dans le domaine du
L.P.G., de la motorisation, des normes d’émission,… de l’obliga-
tion pour les monteurs déjà agréés de réussir un examen prouvant que
leurs connaissances sont toujours au niveau requis.

6. A noter que l’article 16 § 2 arrête, sous forme de mesure transitoire,
les modalités d’agrément provisoire des installateurs, valable pour une
période d’un an maximum. Cet agrément provisoire, qui n’est accessi-
ble qu’aux installateurs qui ont réalisé au moins vingt installations
durant l’année 2000 (attestées par factures), repose sur deux éléments :

— l’introduction, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur
de l’arrêté de la demande d’agrément provisoire auprès de l’adminis-
tration

— durant une période d’un an, les installateurs provisoirement
agréés peuvent utiliser les services de monteurs non agréés.

Les articles 5 à 8 fixent les conditions d’agrément des ateliers dans
lesquels les installateurs font réaliser ou réalisent eux-même les
transformations L.P.G.. L’agrément des installateurs sera accordé par le
Ministre ou l’administration. Le contrôle du respect des conditions
réglementaire d’agrément sera confié à des organismes de contrôle
agréés à cette fin.

L’agrément repose sur un rapport initial, établi par l’organisme de
contrôle; ensuite, annuellement au moins, les organismes agréés
doivent contrôler chaque atelier. Il va de soi qu’un organisme accrédité
peut se voir cette accréditation retirée s’il ne répond plus à ses
obligations. Pour être agréé, l’installateur doit, outre les conditions
relatives à l’équipement des ateliers, prouver qu’il recourt en perma-
nence aux services d’au moins un monteur agréé.

L’article 7, tout particulièrement, énonce les deux grandes conditions
de reconnaissance d’un installateur :

— l’installateur doit communiquer l’identité des différentes person-
nes physiques reconnues qu’il emploie comme monteurs. Si l’installa-
teur est une personne physique, il peut bien entendu avoir lui-même la
qualité de monteur agréé.

— la description de l’atelier afin de juger de sa conformité. L’atelier
doit en outre être couvert par les diverses autorisations requises soit en
droit fédéral, soit en droit régional ou communal (permis d’environne-
ment ou d’exploiter, attestation d’activités, registre de commerce,
diplômes ou titres requis,…).

— enfin, l’obligation de produire divers documents requis.
L’article 9 fixe les obligations relatives au montage d’une installation,

amplement décrites dans l’annexe C.
Concernant ladite annexe, relevons que le point 1er stipule que

l’installation L.P.G. ne peut nuire au bon fonctionnement du moteur.
Concrètement cela signifie qu’il est de la responsabilité de l’installateur
de procéder au montage d’un type d’installation L.P.G. qui est
parfaitement adapté aux caractéristiques du moteur du véhicule;
l’équipement L.P.G. ne peut en aucun cas réduire les performances du
moteur, ou en causer une usure prématurée. Le « bon fonctionnement
du moteur » postule aussi, en application de l’article 11, § 2, de l’arrêté
imposant le règlement des normes d’émissions, qu’il est impératif que
l’installateur veille à ne pas monter d’installation qui provoquerait un
niveau d’émissions du moteur plus élevé après transformation. Le cas
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de motor na ombouwing. In voorkomend geval heeft de installateur de
verantwoordelijkheid om te weigeren een onaangepaste installatie te
plaatsen.

Alinea 2 beoogt de bescherming van de L.P.G.-installatie tegen de
schokken en problemen die bij het gebruik van het voertuig kunnen
voorvallen.

Artikel 10 beschrijft het attest dat het voertuig moet volgen als bewijs
van zijn ombouwing tot L.P.G. Het model ervan wordt bepaald in
bijlage D.

Artikel 11 stelt de verplichtingen vast m.b.t. de autokeuring, met een
onderscheid tussen de voertuigen die voor de inschrijving werden
uitgerust met L.P.G. en de omgebouwde voertuigen na de inschrijving.

De eerste categorie moet slechts gecontroleerd worden op gasdicht-
heid door een autokeuringsdienst, voor zover ze beschikt over een
Europese homologatie.

De tweede categorie moet daarentegen een complete technische
controle voor L.P.G. ondergaan; die controle heeft betrekking op de
gasdichtheid van de installatie, op de naleving van de montagevoor-
schriften en van de normen inzake vervuiling bepaald door het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 en, uiteraard, de periodieke
bijwerkingen vereist om het in overeenstemming te brengen met het
gemeenschapsrecht.

In de twee gevallen wordt het montagegetuigschrift verstrekt door
de constructeur of door de installateur gevalideerd als de resultaten van
de controle overeenstemmen met de normen. Om een gemakkelijke
controle van de hele montageweg mogelijk te maken, heeft elk
getuigschrift – o.a. – een nummer en het erkenningsnummer van de
monteur

In het tweede alinea van § 1 van artikel 11 staat een opsomming van
de gevallen waarin een nieuwe technische controle nodig is (transfor-
matie, of bij beschadiging van de installatie)

Naast de validatie van het montagegetuigschrift geeft de autokeu-
ring, zoals aan ieder voertuig, een keuringsbewijs dat geldig is tot bij
het volgende bezoek (aan dezelfde frequentie als andere voertuigen).
Voor L.P.G.-voertuigen die overeenstemmen met de onderhavige
normen wordt bij de toekenning van een keuringsbewijs voortaan ook
een onvernietigbaar zelfklevend vignet gegeven, waarvan het model
wordt bepaald in bijlage E, bedoeld voor op de binnenkant van de
voorruit als bewijs te dienen dat de nieuwe L.P.G.-normen werden
nageleefd. Het is de bedoeling de identificatie van voertuigen aange-
dreven met L.P.G. gemakkelijker te kunnen identificeren, meer in het
bijzonder deze welke conform de nieuwe normen zijn. Het feit dat de
installaties heel veilig zijn rechtvaardigt immers niet langer het verbod
op het gebruik van ondergrondse parkings. De nodige contacten
kunnen worden genomen met de Gewesten die bevoegd zijn voor dit
aspect, zodat de conforme voertuigen kunnen worden toegelaten tot
deze parkings.

Volgens § 3 kunnen de eigenaars van voertuigen die werden
omgebouwd voor L.P.G. vóór de inwerkingtreding van dit besluit, als
ze dit wensen, hun voertuig laten controleren door de autokeuring. Als
het voertuig hierbij conform de onderhavige normen wordt bevonden,
mag het een vignet krijgen. Waarschijnlijk zal een aantal onlangs
omgebouwde voertuigen onmiddellijk of mits lichte aanpassingen
kunnen voldoen aan de normen en dus het vignet krijgen (wat hun
vervolgens toegang geeft tot de ondergrondse garages).

Het § 4 verplicht voor de voertuigen, uitgerust in een andere Staat die
lid is van de Europese Economische Ruimte overeenkomstig de normen
in voege in deze Staat, een controle van de lekdichtheid.

Artikel 12 bepaalt de vergoedingen verschuldigd voor de keuringen
en voor de getuigschriften.

Artkel13 stelt het principe van een nieuwe proef vijftien jaar na de
initiele proef.

Artikel 14 tot 18 omvatten verscheidene slot-, overgangs- en ophef-
fingsmaatregelen, en voorzien in de inwerkingtreding van de onderha-
vige beschikkingen op de eerste dag van de maand die volgt op hun
bekendmaking.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaren

De Minister van Mobiliteit en Vervoer

Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw

J. GABRIELS

échéant, il est de la responsabilité de l’installateur de refuser de
procéder au montage d’une installation inadaptée.

L’alinéa 2 vise à la protection de l’installation L.P.G. contre les chocs
et les aléas qui peuvent survenir lors de l’utilisation du véhicule.

L’article 10 décrit l’attestation qui doit accompagner le véhicule
comme preuve de sa transformation au L.P.G. Le modèle en est fixé
dans l’annexe D.

L’article 11 fixe les obligations relatives au contrôle technique, en
distinguant les véhicules montés au L.P.G. avant immatriculation, et
ceux équipés après immatriculation.

La première catégorie, pour autant qu’elle fasse l’objet d’une
homologation européenne, ne doit satisfaire qu’à un contrôle d’étan-
chéité réalisé par une station de contrôle technique.

La seconde catégorie doit, par contre, faire l’objet d’un contrôle
technique L.P.G. complet; il porte sur l’étanchéité de l’installation, sur le
respect des prescriptions de montage, et sur le respect des normes de
pollution fixées par l’arrêté royal du 15 mars 1968 et, bien entendu, ses
mises à jours périodiques nécessitées par la mise en conformité avec le
droit communautaire.

Dans les deux cas, si le contrôle donne des résultats conformes aux
normes, l’attestation de montage fournie par le constructeur ou
l’installateur est validée. Afin de permettre un contrôle aisé de toute la
filière de montage, chaque attestation porte - entre autres - un numéro
ainsi que le numéro d’agrément de l’installateur.

Le second alinéa du § 1er de l’article 11 énumère les cas dans lesquels
un nouveau contrôle technique est nécessaire (transformation, ou
lorsque l’installation a été endommagée).

Outre la validation de l’attestation de montage, le contrôle technique
octroie, comme à tout véhicule, un certificat de visite valable jusqu’au
prochain passage (au même rythme que les autre véhicules). Pour les
véhicules L.P.G. conformes aux présentes normes, le certificat de visite
est désormais accompagné d’une vignette autocollante indestructible,
dont le modèle est fixé dans l’annexe E, à placer derrière le pare-brise,
qui atteste du respect des nouvelles normes L.P.G.. L’objectif est de
pouvoir ainsi mieux identifier les véhicules propulsés au L.P.G., et en
particulier de distinguer les véhicules conformes aux nouvelles normes.
En effet, la très grande sécurité des installations ne justifie plus que
subsiste l’interdiction d’utiliser les parcs de stationnement souterrains.
Les contacts nécessaires avec les Régions, compétentes sur cet aspect,
pourront être pris de manière à permettre l’accès des véhicules
conformes à ces parkings.

Aux termes du § 3, les propriétaires de véhicules transformés au
L.P.G. avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, s’ils le
désirent, faire contrôler leur véhicule par le contrôle technique. Si le
contrôle établit la conformité avec les présentes normes, le véhicule
peut alors recevoir la vignette. Il est vraisemblable qu’un certain
nombre de véhicules récemment transformés puissent, immédiatement
ou moyennant de légères adaptations, satisfaire aux normes et, dès lors,
se voir octroyer la vignette (et ensuite, l’accès aux garages souterrains).

Le § 4 impose pour les véhicules, équipés dans un autre Etat faisant
partie de l’Espace Economique Européen en fonction des normes
adoptées dans cet Etat, un contrôle d’étanchéité.

L’article 12 fixe les redevances dues pour les contrôles et certificats.

L’article 13 instaure le principe d’une réépreuve hydraulique de
l’installation quinze ans après l’épreuve initiale.

Les articles 14 à 18 arrêtent diverses mesures finales, transitoires et
abrogatoires, et prévoient l’entrée en vigueur du présent arrêté le
1er jour du mois qui suit leur publication.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs

La Ministre de la Mobilité et des Transports

Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture

J. GABRIELS
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9 MEI 2001. — Koninklijk besluit betreffende het gebruik van
vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) voor het aandrijven
van auto’s

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvor-
mige goedkeurings-voorwaarden en de wederzijdse erkenning van de
goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van auto’s, onder-
tekend op 20 maart 1958 te Genève (1);

Gelet op bijvoegsel 66 : Reglement nr. 67 gevoegd bij de Overeen-
komst voornoemd, houdende eenvormige voorschriften betreffende de
goedkeuring van de speciale uitrusting van auto’s die vloeibaar
gemaakte petroleumgassen gebruiken voor hun aandrijving, inwerking-
treding op 1 juni 1987 (2);

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen
waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan,
evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd door de
wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 novem-
ber 1996, inzon-derheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, inzonderheid op artikel 23 tot 23undecies, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 1 maart 1978, 2 maart 1979 en 15 decem-
ber 1998, en op artikel 37, § 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
12 december 1975, 11 augustus 1976, 11 maart 1977, 21 december 1979
en 15 december 1998;

Gelet op het advies van de Raadgevende Commissie administratie-
nijverheid van 26 juni 2000;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
Kleine en Middelgrote Ondernemingen van 19 januari 2001;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen bij het ontwer-
pen van dit besluit;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op
8 december 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
21 december 2000;

Overwegende dat er voldaan is aan de bepalingen van artikel 8 van
de richtlijn 98/48/EEG van het Europees Parlement en van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 20 juli 1998, houdende
wijziging van de richtlijn 98/34/EEG betreffende een informatieproce-
dure op het gebied van normen en technische voorschriften;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de
omstandigheid om binnen eenzelfde termijn het « premiestelsel in
werking te stellen, ter ondersteuning van de ombouw van voertuigen
door toevoeging van L.P.G. Binstallaties », waarbij artikel 9 van de
Programmawet van 2 januari 2001 voorziet in het in werking treden
ervan op 1 januari 2001, samen met de bepalingen van dit koninklijk
besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgas-
sen (L.P.G.) voor het aandrijven van auto’s.

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2001
met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State.

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en
van Onze Minister van Middenstand en Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ″auto″ : elk motorvoertuig waarvan de eigen massa hoger is dan
400 kg met uitzondering van de bromfietsen en de motorfietsen zoals
die omschreven zijn in artikel 1 van het koninklijk besluit van
10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens
moeten voldoen, en in artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van
15 maart 1968;

2° « L.P.G. » : vloeibaar gemaakte petroleumgassen, in hoofdzaak
samengesteld uit propaan en butaan, bestemd voor de aandrijving van
auto’s;

9 MAI 2001. — Arrêté royal relatif à l’utilisation des gaz
de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules
automobiles

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homo-
logation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipe-
ments et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève le 20 mars 1958 (1);

Vu l’addendum 66 : Règlement n° 67 annexé à l’Accord précité,
portant prescriptions uniformes relatives à l’homologation des équipe-
ments spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés
dans leur système de propulsion, entré en vigueur le 1er juin 1987 (2);

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois du
18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996,
notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules auto-
mobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de
sécurité notamment l’article 23 à 23undecies, modifié par les arrêtés
royaux des 1er mars 1978, 2 mars 1979 et 15 décembre 1998, et
l’article 37, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975,
11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979 et 15 décembre 1998;

Vu l’avis de la Commission Consultative administration-industrie du
26 juin 2000;

Vu l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises du 19 janvier 2001;

Vu l’association des Gouvernements de Région à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances donné le 8 décembre 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Considérant qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 8 de la
directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des
Communautés européennes du 20 juillet 1998, portant modification de
la directive 98/34/CEE prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l’urgence motivée par la nécessité de mettre en œuvre, dans un
calendrier identique, le ″régime des primes afin de promouvoir la
transformation de véhicules par l’adjonction d’ installations L.P.G. »,
dont l’article 9 de la Loi-Programme du 2 janvier 2001 prévoit la mise
en application au 1er janvier 2001, et les dispositions du présent arrêté
royal relatif à l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la
propulsion des véhicules automobiles;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 14 mars 2001 en application de
l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports
et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté on entend par :

1° ″véhicule automobile″ : tout véhicule à moteur dont la tare est
supérieure à 400 kg autre que les cyclomoteurs et les motocyclettes, tels
que ceux-ci sont définis à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre 1974
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
remorques, et à l’article 2, § 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968;

2° « L.P.G. » : gaz de pétrole liquéfiés, composés essentiellement de
propane et butane, destinés à la propulsion des véhicules automobiles;
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3° « L.P.G. B installateur » : de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
ingeschreven in het handelsregister als garagehouder-hersteller of als
autoconstructeur, en onder wiens verantwoordelijkheid L.P.G. B instal-
laties worden ingebouwd;

4° « L.P.G. B monteur » : de natuurlijke persoon die gekwalificeerd is
voor het uitvoeren van de inbouwwerkzaamheden, en die voldoet aan
de minimumvoorwaarden bepaald in art. 4 van dit besluit en als bewijs
van zijn minimale technische kennis met succes aan het examen heeft
deelgenomen;

5° « L.P.G. installatie » : het geheel van de aan boord van een auto
gemonteerde uitrusting, die het mogelijk maakt om L.P.G. voor zijn
aandrijving te gebruiken;

6° « reservoir » : de houder, bestemd om aan boord van een auto de
voorraad L.P.G. te bevatten, bestemd voor zijn aandrijving;

7° « Reglement 67 » : eenvormige voorschriften betreffende de
goedkeuring van de speciale uitrusting van auto’s die vloeibaar
gemaakte petroleumgassen gebruiken voor hun aandrijfsysteem.

8° « initiële proef » : eerste drukproef vóór het op de markt brengen.

Criteria waaraan de L.P.G.-installaties en hun onderdelen
moeten beantwoorden

Art. 2. § 1. Het Reglement 67 is van toepassing voor wat betreft het
reservoir en de onderdelen van de installatie, onder voorbehoud van
voorschriften die gelijkwaardige of voldoeninggevende waarborgen
bieden ten aanzien van de veiligheidsdoelstellingen van het Regle-
ment 67, die getroffen zouden worden op voorstel van de Minister die
het vervoer in zijn bevoegdheden heeft. Zowel de reservoirs van
klasse A als deze van klasse B worden voorzien van een overdrukklep.

Alle materieel beschikkend over de homologatie en over het
merkteken CE, en elk montage uitgevoerd in overeenstemming met
normen aanvaard in een andere Staat die deel uitmaakt van de
Europese Economische Ruimte en opgesteld in het kader van een
systeem dat evenwaardige garanties biedt op het vlak van doeltreffen-
heid en waarbij de voorschriften een evenwaardig veiligheidsniveau
waarborgen, wordt geacht eveneens te voldoen aan de bepalingen van
dit besluit.

§ 2 De prototypes van reservoirs en van onderdelen van de
L.P.G.-installatie worden onderworpen aan een homologatieproef.

Indien de door het Reglement 67 voorgeschreven procedures worden
uitgevoerd in Belgı̈e, worden de homologaties van de onderdelen
verleend door de Directeur generaal van het Bestuur van Wegverkeer
en Infrastructuur of door zijn gemachtigde op basis van een verslag
uitgegeven door een hiervoor erkende instelling.

De aanvraag tot homologatie van een prototype van een uitrusting
wordt door de fabrikant of zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoor-
diger bij een erkende instelling ingediend op de in het Reglement 67
voorgeschreven wijze.

De aan de homologatie van een prototype verbonden kosten zijn ten
laste van de aanvrager.

De erkende instelling geeft het in alinea 2 vernoemd verslag af indien
zij vaststelt dat de onderdelen beantwoorden aan de voorschriften van
het reglement 67.

Indien een erkende instelling, na een aanvraag tot homologatie van
een prototype, niet kan overgaan tot de afgifte van het in alinea 2
vernoemd rapport, brengt zij het Bestuur van Wegverkeer en Infrastruc-
tuur hiervan op de hoogte.

Het homologatiemerk dat overeenkomstig het Reglement 67 wordt
aangebracht op alle reservoirs en onderdelen gehomologeerd in België,
is als volgt samengesteld (zie bijlage A) :

— een cirkel met daarin de vermelding « E6 »

— rechts van deze cirkel, de vermelding « 67R- » gevolgd door een
homologatienummer bestaande uit 6 cijfers, toegekend door het
Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur.

Indien de prototypes van uitrustingen de procedure voorgeschreven
door het Reglement 67 in een ander land dan Belgı̈e hebben ondergaan,
wordt het cijfer « 6 » vervangen door het cijfer dat werd toegekend aan
dit land in het kader van de Overeenkomst betreffende het aannemen
van eenvormige homologatievoorwaarden en de wederzijdse erken-
ning van homologatie van uitrustingen en onderdelen van auto’s,
ondertekend op 20 maart 1958 te Genève.

3° « Installateur L.P.G. » : la personne physique ou morale inscrite au
registre de commerce comme garagiste-réparateur ou constructeur
automobile, sous l’autorité et la responsabilité de laquelle les installa-
tions L.P.G. sont réalisées;

4° « Monteur L.P.G. » : la personne physique qualifiée pour procéder
aux opérations de montage, qui remplit les conditions minimales
définies à l’art. 4 du présent arrêté royal et qui a présenté avec succès
l’examen attestant de ses connaissances techniques minimales;

5° « installation L.P.G. » : l’ensemble de l’équipement qui, monté à
bord d’un véhicule automobile, permet l’utilisation des L.P.G. pour sa
propulsion;

6° « réservoir » : le récipient destiné à contenir, à bord d’un véhicule
automobile, les L.P.G. nécessaires pour sa propulsion;

7° « Règlement 67 » : prescriptions uniformes relatives à l’homolo-
gation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de
pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.

8° « épreuve initiale » : première mise sous pression avant
commercialisation.

Critères auxquels doivent répondre les installations L.P.G.
et leurs accessoires

Art. 2. § 1er. Le Règlement 67 est d’application en ce qui concerne le
réservoir et les accessoires de l’installation, sous réserve de prescrip-
tions offrant des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport
aux objectifs de sécurité poursuivis par le Règlement 67, qui seraient
édictées sur proposition du Ministre qui a les transports dans ses
attributions. Les réservoirs de la classe A et de la classe B sont munis
d’une soupape de surpression.

Sont considérés comme satisfaisant également au présent arrêté, tout
matériel disposant de l’homologation et de la marque CE, ainsi que tout
montage correspondant à une norme adoptée dans un autre Etat qui
fait partie de l’Espace Economique Européen, dans le cadre d’un
système susceptible d’offrir des garanties équivalentes en matière
d’efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant
un niveau de sécurité équivalent.

§ 2 Les prototypes de réservoir et les accessoires de l’installation
L.P.G. sont soumis à une épreuve d’homologation.

Si les procédures prescrites par le Règlement 67 sont effectuées en
Belgique, les homologations sont accordées par le Directeur général de
l’Administration de la Circulation routière et de l’Infrastructure ou par
son délégué sur base d’un rapport émis par un organisme agréé à cette
fin.

La demande d’homologation d’un prototype d’un équipement est
introduite par le fabricant ou son représentant dûment accrédité, selon
le prescrit du Règlement 67, auprès d’un organisme agréé.

Les coûts liés à l’homologation d’un prototype sont à charge du
demandeur.

L’organisme agréé délivre le rapport cité à l’alinéa 2 s’il constate que
les accessoires répondent aux prescriptions du règlement 67.

Au cas où un organisme agréé ne peut, après une demande
d’homologation d’un prototype, délivrer le rapport cité à l’alinéa 2, il en
informe l’Administration de la Circulation routière et de l’Infrastruc-
ture.

La marque de l’homologation qui, conformément au Règlement 67,
est reprise sur tous les réservoirs et accessoires homologués en
Belgique, se compose de (voir annexe A) :

— d’un cercle avec à l’intérieur la mention « E6 »

— à droite de ce cercle, de la mention « 67R - » suivie d’un numéro
d’homologation composé de 6 chiffres, attribué par l’Administration de
la Circulation routière et de l’Infrastructure.

Si les prototypes d’équipements ont subi la procédure prescrite par le
Règlement 67 dans un autre pays que la Belgique, le chiffre « 6 » est
remplacé par le chiffre qui a été attribué à ce pays dans le cadre de
l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologa-
tion et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipe-
ments et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève le 20 mars 1958.
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Deze uitrustingen moeten op dezelfde wijze worden aanvaard als
deze gehomologeerd in Belgı̈e.

Elke wijziging aan een uitrusting wordt meegedeeld aan de erkende
instelling die de aanvraag tot homologatie van het prototype heeft
behandeld. Deze instelling onderzoekt of deze wijziging ingrijpende
gevolgen heeft. Indien bevestigend wordt geantwoord, dan moet voor
deze gewijzigde uitrusting een nieuwe prototypehomologatie plaats-
vinden.

Indien de productie van een gehomologeerde uitrusting definitief
wordt stopgezet, moet de fabrikant of de verdeler van deze uitrusting
het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur daarvan op de hoogte
brengen.

De fabrikant vergewist zich ervan, op de in het Reglement 67
voorgeschreven wijze, of elke gefabriceerde uitrusting overeenstemt
met het gehomologeerd prototype en voldoet aan de voorschriften van
dit besluit.

De erkende instelling die het verslag m.b.t. het prototype bij het
Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur heeft ingediend, ziet B via
een steekproefgewijs uitgevoerde productiecontrole, met de voor
homologatie van het prototype voorziene metingen en proefnemingen-
na dat de in serie vervaardigde uitrustingen conform zijn aan het
prototype. Ze kan bovendien op ieder ogenblik nakijken of de door de
fabrikant aangewende controlemethodes en Bapparatuur voldoen om
het in dit besluit gesteld objectief te bereiken en ziet eveneens de
controleresultaten na.

Indien het in het vorige alinea vernoemd nazicht negatieve resultaten
oplevert, brengt de erkende instelling het Bestuur van Wegverkeer en
Infrastructuur hiervan op de hoogte; die kan de homologatie van het
prototype van de desbetreffende uitrusting intrekken.

De homologatie van een prototype wordt ingetrokken wanneer :

1° de uitrusting conform aan een gehomologeerd model, een gebrek
van algemene aard vertoont waardoor deze ongeschikt wordt voor het
gebruik waarvoor deze bestemd is, of wanneer wordt vastgesteld dat
de homologatie van een prototype onrechte werd verleend;

2° de voorschriften voorzien in § 1 zodanig gewijzigd werden, dat
deze gewijzigde voorwaarden, het prototype niet meer voor homolo-
gatie in aanmerking zou komen.

3° de uitrusting niet meer conform is aan het gehomologeerde
prototype;

4° de bijzondere voorschriften opgelegd door het homologatiegetuig-
schrift van het prototype niet gerespecteerd worden.

Erkende instellingen voor de homologatie
van de L.P.G.-installaties en hun onderdelen

Art. 3. De Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheden heeft of
zijn gemachtigde erkent de instellingen die bevoegd zijn om de
proeven, testen, en controles uit te voeren op de L.P.G.-installaties
waarvoor een homologatieprocedure in Belgı̈e werd aangevraagd.

De vergoedingen voor de proeven en controles uitgevoerd door de in
alinea 1 vernoemde instellingen zijn ten laste van de aanvrager.

Erkenning van de installateurs en monteurs

Art. 4. § 1. De natuurlijke personen of rechtspersonen onder wiens
gezag en verantwoordelijkheid L.P.G. -installaties in auto’s worden
gemonteerd of gewijzigd, worden erken als L.P.G. Binstallateur door de
Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheden heeft of door zijn
gemachtigde, onder de voorwaarden bepaald in bijlage B.

Voor de montage doet de installateur een beroep op één of meerdere
monteurs erkend onder de voorwaarden bepaald in bijlage B. De
installateur als natuurlijk persoon, kan zelf als monteur erkend worden.

De erkenning als installateur is onderworpen aan een retributie
waarvan het bedrag bepaald is op honderd vijfentwintig euro.

Ces équipements doivent être acceptés au même titre que ceux
homologués en Belgique.

Toute modification à un équipement est portée à la connaissance de
l’organisme agréé qui a traité la demande d’homologation du proto-
type. Cet organisme examine si cette modification a des conséquences
significatives. Dans l’affirmative, une demande d’homologation du
prototype doit être introduite pour l’équipement modifié.

Si la production d’un équipement homologué est définitivement
arrêtée, le fabricant ou le distributeur de cet équipement doit en avertir
l’Administration de la Circulation routière et de l’Infrastructure.

Le fabricant s’assure, selon le prescrit du règlement 67, que chaque
équipement fabriqué correspond au prototype homologué et satisfait
aux prescriptions du présent arrêté.

L’organisme agréé qui a introduit auprès de l’Administration de la
Circulation routière et de l’Infrastructure le rapport relatif au prototype,
vérifie, -au moyen d’un contrôle de production effectué par sondage, en
recourant aux mesures et essais prévus pour l’homologation du
prototype- que les équipements fabriqués en série sont conformes au
prototype. De plus, il peut à chaque instant vérifier si l’appareillage et
les méthodes de contrôle employés par le fabricant sont satisfaisants
pour atteindre l’objectif fixé par le présent arrêté, et il vérifie aussi les
résultats des contrôles.

Lorsque l’examen dont question à l’alinéa précédent donne des
résultats négatifs, l’organisme agréé en avertit l’Administration de la
Circulation routière et de l’Infrastructure; celle-ci peut retirer l’homo-
logation du prototype de l’équipement en question.

L’homologation du prototype est retireé lorsque :

1° les équipements conformes à un modèle homologué présentent un
défaut d’ordre général rendant ceux-ci impropres à leur destination ou
lorsqu’il est constaté que l’homologation du prototype a été indûment
accordée;

2° les prescriptions prévues au § 1er ont subi des modifications telles
que sous le régime des prescriptions modifiées, le prototype ne serait
plus susceptible d’être homologué;

3° les équipements ne sont pas conformes au prototype homologué;

4° les prescriptions particulières imposées par le certificat d’homolo-
gation du prototype ne sont pas respectées.

Organismes agréés pour l’homologation des installations L.P.G.
et leurs accessoires

Art. 3. Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son
délégué agrée les organismes qui sont compétents pour effectuer les
épreuves, essais, et contrôles sur les installations L.P.G., dont la
procédure d’homologation a été introduite en Belgique.

Les indemnités pour les épreuves et contrôles effectués par les
organismes cités à l’alinéa 1er sont à charge du demandeur.

Agrément des installateurs et monteurs

Art. 4. § 1er. Les personnes morales ou physiques sous l’autorité et la
responsabilité desquelles des installations L.P.G. sont installées ou
modifiées dans des véhicules automobiles sont agréées comme instal-
lateur L.P.G. par le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou
son délégué, aux conditions fixées par l’annexe B.

Pour le montage, l’installateur fait appel à un ou plusieurs monteurs
agréés aux conditions figurant à l’annexe B. En tant que personne
physique l’installateur peut être lui-même agréé comme monteur.

L’agrément d’un installateur donne lieu à une redevance dont le
montant est fixé à cent vingt-cinq euros.
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Controle van de geschiktheid tot erkenning van installateurs

Art. 5. De Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheid heeft of
zijn afgevaardigde erkent en machtigt de instellingen die bevoegd zijn
om de controles met het oog op de erkenning van L.P.G. installateurs
uit te voeren, zoals voorzien in artikel 6 van dit besluit, voor zover zij
het bewijs leveren dat ze geaccrediteerd zijn volgens de vereisten van
NBN EN 45.004 voor instellingen van het type A voor de voorwerpen
en toestellen onder druk.

Zij moeten bovendien gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.

Art. 6. De Minister stelt een lijst op van de erkende instellingen en
deelt deze mede aan deze instellingen.

De overeenkomstig artikel 5 gemachtigde controle-instellingen zul-
len :

1° aan de Directie Voertuigen van het Bestuur van Wegverkeer en
Infrastructuur een eerste evaluatierapport overmaken betreffende de
overeenstemming van de installateur met de voorschriften van dit
besluit;

2° ten minste éénmaal per jaar een controle uitvoeren bij de erkende
installateurs, om na te gaan of zij voldoen aan de voorwaarden van dit
besluit,waarbij een verslag wordt opgemaakt volgens de bepalingen
vermeld in artikel 7, dat wordt overgemaakt aan het hierboven
vermelde bestuur;

3° bij een negatief resultaat van één van deze verslagen, de andere
volgens artikel 5 van dit besluit gemachtigde instellingen hiervan op de
hoogte brengen.

Art. 7. Het eerste evaluatierapport en het jaarlijks verslag van de
controle bevatten volgende gegevens :

1° benaming, statuut en adres van de installateur,

2° de lijst van de personen die beschikken over de minimale kennis
zoals vermeld in bijlage B punt 8 aan dit besluit.

a) Naam, voornamen, adres, geboortedatum en nummer van de
identiteitskaart of het paspoort van deze personen;

b) De aard van hun juridische band met de installateur;

3° een beschrijving met plattegrond van elke werkplaats waarin de
montage van L.P.G.- installaties wordt uitgevoerd. Op de plattegrond
wordt de plaats aangegeven waar de hefinrichting alsook het kantoor
waar de administratie met betrekking tot de L.P.G.-installatie wordt
uitgevoerd, zich bevinden;

4° een afschrift van de vergunningen zoals vereist in punt 1, 4° van
bijlage B aan dit besluit.

Art. 8. De instelling die niet of niet meer beantwoordt aan de
vereisten van art. 5 van dit besluit is niet gemachtigd de controles met
het oog op de erkenning van installateurs L.P.G. uit te voeren.

De weigering of de intrekking van de machtiging wordt door middel
van een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de
betrokkene.

Binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de weigering of van
de intrekking van de erkenning kan de betrokkene bij een ter post
aangetekende brief beroep instellen bij de Ministerie van Verkeer en
Infrastructuur — Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur, Dienst
Verkeer, Directie Voertuigen, Residence Palace, blok C, 5de verdieping,
Wetstraat 155 — 1040 Brussel.

Het bestuur moet de betrokkene horen.

De Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheden heeft, doet
uitspraak binnen de dertig dagen na de verzending van de brief waarin
beroep werd aangetekend.

Het beroep heeft geen schorsende kracht.

Montage van de L.P.G.-installatie en periodieke controles

Art. 9. De montage van een L.P.G.-installatie gebeurt overeenkom-
stig de bepalingen van bijlage C aan dit besluit.

Art. 10. De installateur die de L.P.G.-installatie heeft gemonteerd of
gewijzigd, bezorgt aan de eigenaar van de auto een montagegetuig-
schrift overeenkomstig het model voorzien in bijlage D aan dit besluit.
Dit getuigschrift is voorzien van een nummer samengesteld uit twee
onderscheiden delen :

— de vier cijfers van het lopende kalenderjaar;

— een nummer toegekend volgens de chronologische volgorde van
de ingrepen.

Contrôle d’aptitude à l’agrément des installateurs

Art. 5. Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son
délégué agrée et habilite les organismes compétents pour effectuer les
contrôles prévus par l’article 6 du présent arrêté en vue de l’agrément
des installateurs L.P.G. pour autant qu’ils apportent la preuve qu’ils
sont accrédités selon les exigences de la NBN EN 45.004 comme
organismes de type A pour les objets et les appareils sous pression.

Ils doivent en outre résider dans un des Etats membres de l’Espace
Economique Européen.

Art. 6. Le Ministre établit une liste des organismes agréés et la
communique à chacun de ces organismes.

Les organismes de contrôle habilités conformément à l’article 5 sont
tenus à :

1° délivrer à la Direction Véhicules de l’Administration de la
Circulation Routière et de l’Infrastructure un rapport d’évaluation
initial sur la conformité de l’installateur aux prescriptions du présent
arrêté;

2°effectuer, auprès des installateurs agréés, au moins une fois par an,
un contrôle, qui fera l’objet d’un rapport transmis à l’administration
mentionnée ci-dessus, selon les dispositions énoncées à l’article 7 pour
vérifier qu’ils satisfont aux exigences du présent arrêté;

3° informer les autres organismes habilités conformément à l’article 5
du présent arrêté en cas de résultats négatifs d’un des rapports.

Art. 7. Le rapport initial d’évaluation et le rapport annuel de
contrôle reprennent les données suivantes :

1° dénomination, statut et adresse de l’installateur,

2° la liste des personnes ayant le niveau minimum de connaissance
repris en annexe B point 8 du présent arrêté.

a) Les nom, prénoms, adresse, date de naissance et numéro de la carte
d’identité ou du passeport de ces personnes;

b) La nature de leur lien juridique avec l’installateur;

3° une description avec un plan de chaque atelier dans lequel le
montage d’installations L.P.G. est effectué. Le plan indique l’emplace-
ment du pont élévateur ainsi que du bureau où l’administration relative
aux installations L.P.G. est effectuée;

4° une copie des autorisations exigées au point 1, 4° de l’annexe B au
présent arrêté.

Art. 8. Un organisme qui ne répond pas ou ne répond plus aux
exigences de l’art 5 du présent arrêté, ne peut effectuer les contrôles en
vue de l’agrément des installateurs L.P.G.

Le refus ou le retrait de l’habilitation lui est notifié par lettre
recommandée à la poste.

Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de
l’agrément, l’intéressé peut introduire un recours par lettre recom-
mandée à la poste auprès du Ministère des Communications et de
l’Infrastructure — Administration de la Circulation routière et de
l’Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules, Résidence
Palace, bloc C, 5e étage, rue de la Loi 155 — 1040 Bruxelles.

L’administration doit entendre l’intéressé.

Le Ministre qui a les transports dans ses attributions statue dans les
trente jours de l’envoi de la lettre de recours.

Le recours n’est pas suspensif.

Montage de l’installation L.P.G. et contrôles périodiques

Art. 9. Le montage d’une installation L.P.G. s’effectue suivant les
prescriptions figurant à l’annexe C du présent arrêté.

Art. 10. L’installateur qui a réalisé ou modifié une installation L.P.G.
procure au propriétaire du véhicule automobile une attestation de
montage conforme au modèle prévu à l’annexe D au présent arrêté.
Cette attestation comporte un numéro composé de deux parties
distinctes :

— les quatre chiffres de l’année civile en cours;

— un numéro attribué selon l’ordre chronologique des interventions.
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Dit getuigschrift blijft bij het voertuig in welke handen het ook
overgaat. Het moet worden getoond bij elke aanbieding van het
voertuig bij een station voor autokeuring.

Art. 11. § 1. Iedere auto dat na het in werking treden van dit besluit,
voor zijn aandrijving uitgerust werd voor het gebruik van vloeibaar
gemaakte petroleumgassen, moet bij een station voor autokeuring
aangeboden worden binnen de dertig dagen volgend op de montage of
op een wijziging :

1° voor een controle van de dichtheid van de L.P.G.-installatie indien
het een auto met EG-goedkeuring betreft, dat vóór de inschrijving door
de constructeur uitgerust werd;

2° voor een volledige controle van de L.P.G.- installatie als het een
auto betreft dat niet vermeld werd onder 1°.

Tijdens deze periode van dertig dagen moet de bestuurder van het
voertuig op elk verzoek van de personen bevoegd om wegcontroles uit
te voeren, de factuur en het montagegetuigschrift afgegeven door de
installateur voorleggen.

Diezelfde voertuigen worden ook aangeboden bij een station voor
autokeuring voor de controle van de L.P.G.-installatie in volgende
gevallen :

— na een ingreep op de L.P.G.-installatie die als een wijziging van de
L.P.G.-installatie kan beschouwd worden, zoals de montage van een
nieuw reservoir, een vervanging of een tijdelijke demontage van één of
meerdere leidingen of hulpstukken;

— wanneer de L.P.G.-installatie werd beschadigd mag de auto enkel
op de openbare weg gebruikt worden om zich naar de werkplaats van
een erkend installateur te begeven en na herstelling, naar het meest
nabije station voor autokeuring.

Indien het resultaat van de controle vermeld onder 1° of 2° van
alinea 1 in overeenstemming is met de voorschriften van dit besluit,
wordt het montage getuigschrift, uitgegegeven door de erkende
installateur die de L.P.G.-uitrusting heeft gemonteerd, gewijzigd of
hersteld, gevalideerd door de autokeuring en wordt een keuringsbewijs
afgeleverd, zoals voorzien in artikel 23 novies § 3 van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968, en geldig tot de volgende periodieke
keuringsdatum van het voertuig overeenkomstig artikel 23ter van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968.

§ 2. Tijdens de in § 1, 2° alinea 1, en alinea 3 voorgeschreven L.P.G.
keuringen wordt onderzocht :

1° of de proeven, controles en homologaties van de onderdelen van
de L.P.G.-installatie vastgesteld door de Minister die het vervoer onder
zijn bevoegdheid heeft, uitgevoerd werden door de volgens artikel 5,
§ 1 erkende instellingen;

2° of de L.P.G.-installatie gasdicht is;

3° of de montage van de L.P.G.-installatie voldoet aan de voorwaar-
den vastgesteld door de bijlage C aan dit besluit;

4° of de uitlaatgassen voldoen aan de emissienormen opgelegd in het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op
de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun
onderdelen, en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

§ 3 Ieder voertuig, dat met een L.P.G.-installatie uitgerust werd vóór
de inwerkingtreding van dit besluit, mag vóór het einde van de
geldigheid van het keuringsbewijs door de autokeuring gecontroleerd
worden overeenkomstig § 1, 2° van dit artikel.

§ 4 De uitrustingen afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte, bedoeld in artikel 2, § 1, alinea 2 moeten een
dichtheidscontrole ondergaan zoals voorgeschreven onder het arti-
kel 11, § 1,1° van dit besluit.

§ 5. Voor elk geldig keuringsbewijs, wordt door de autokeuring een
controlevignet aangebracht in de rechter benedenhoek aan de binnen-
zijde van de voorruit. Dit vignet heeft het model zoals voorzien in
bijlage E, is zelfvernietigend bij elke poging tot verwijderen en
vermeldt het volgende :

— het nummer van het station van autokeuring;

— het jaar van volgende keuring van het reservoir;

— de erkenningsnummer van de installateur;

— de geldigheidsdatum van het vignet;

— het chassisnummer.

In geval van beschadiging van het controlevignet moet de houder
zijn auto aanbieden op het keuringsstation dat het origineel heeft
afgeleverd, om een duplicaat te laten aanbrengen.

Cette attestation accompagne le véhicule en quelques mains qu’il
passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation de ce véhicule
à une station d’inspection automobile.

Art. 11. § 1er. Tout véhicule automobile équipé après l’entrée en
vigueur du présent arrêté pour utiliser les gaz de pétrole liquéfiés pour
sa propulsion est présenté à une station d’inspection automobile dans
les trente jours qui suivent le montage ou une modification :

1° pour un contrôle de l’étanchéité de l’installation L.P.G. s’il s’agit
d’un véhicule automobile équipé par le constructeur avant l’immatri-
culation, et disposant d’une homologation CE;

2° pour un contrôle complet de l’installation L.P.G. s’il s’agit d’un
véhicule qui n’est pas repris sous 1°.

Durant cette période de trente jours, le conducteur du véhicule doit
présenter à toute injonction de personnes dûment mandatées aux fins
de contrôles routiers la facture et l’attestation de montage délivrées par
l’installateur.

Les mêmes véhicules automobiles sont aussi présentés à une station
d’inspection automobile pour le contrôle de l’installation L.P.G. dans les
cas suivants :

— après une intervention sur l’installation L.P.G. telle que le montage
d’un nouveau réservoir, le remplacement ou le démontage temporaire
d’une ou de plusieurs conduites ou accessoires qui est considéré
comme une modification de l’installation L.P.G.

— lorsque l’installation L.P.G. a été endommagée, le véhicule
automobile ne peut, dans ce cas, être utilisé sur la voie publique que
pour rejoindre l’atelier d’un installateur agréé et, après réparation, se
rendre à la station d’inspection automobile la plus proche pour un
contrôle L.P.G. complet.

Si le résultat du contrôle visé sous 1° ou 2° de l’alinéa 1er est conforme
aux prescriptions du présent arrêté, l’inspection automobile valide
l’attestation de montage délivrée par l’installateur agréé qui a monté,
modifié ou réparé l’équipement L.P.G., et il est délivré un certificat de
visite tel que prévu à l’article 23 novies § 3 de l’arrêté royal du
15 mars 1968 valable jusqu’à la date du prochain contrôle périodique du
véhicule déterminée conformément à l’article 23ter de l’arrêté royal du
15 mars 1968.

§ 2. Durant les contrôles L.P.G., prescrits aux § 1er 2° alinéa 1er, et
alinéa 3, il est vérifié :

1° si les épreuves, contrôles et homologations des équipements de
l’installation L.P.G., fixés par le Ministre qui a les transports dans ses
attributions ont été effectués par les organismes agréés selon l’article 5,
§ 1er;

2° si l’installation L.P.G. est étanche;

3° si le montage de l’installation L.P.G. satisfait aux prescriptions
fixées par l’annexe C au présent arrêté;

4° si les gaz d’échappement respectent les normes d’émission reprises
dans l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules auto-
mobiles, leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité.

§ 3 Tout véhicule équipé d’une installation L.P.G. avant l’entrée en
vigueur du présent arrêté peut être vérifié par l’inspection automobile
avant la fin de validité de son certificat de visite conformément au § 1er,
2° du présent article.

§ 4 Les équipements originaires d’un autre Etat de l’Espace
Economique Européen visés à l’article 2, § 1er, alinéa 2 doivent faire
l’objet d’un contrôle d’étanchéité tel que prescrit à l’article 11, § 1er, 1°
du présent arrêté.

§ 5. Pour chaque certificat de visite valable, une vignette de contrôle
est apposée par l’inspection automobile sur le pare-brise du côté
inférieur droit de la face intérieure. La vignette, du modèle prévu en
annexe E, est autodestructrice lors de toute tentative d’enlèvement et
comporte :

— le numéro de la station d’inspection automobile;

— l’année du prochain contrôle du réservoir;

— le numéro d’agrément de l’installateur;

— la date de la validité de la vignette;

— le numéro de châssis.

En cas de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire doit
présenter son véhicule automobile à la station d’inspection automobile
qui a appliqué l’original afin de faire apposer un duplicata.
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In geval niet alles conform de voorschriften is, wordt een keurbewijs
afgeleverd, zoals voorzien door het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen, en hun veiligheidstoebe-
horen moeten voldoen.

Het keuringsbewijs wordt getoond telkens wanneer de auto door een
voor autokeuring erkende instelling wordt gecontroleerd.

Ditzelfde bewijs wordt ook vertoond op iedere vordering van de
ambtenaren en beambten die krachtens artikel 80 van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 bevoegd zijn om controles op de weg te
verrichten.

§ 6. Elke auto waarvan de L.P.G.-installatie volledig verwijderd werd,
wordt eveneens, alvorens weer in gebruik genomen te worden, bij een
station voor autokeuring aangeboden.

§ 7. De nieuwe niet ingeschreven auto’s mogen door de importeur,
door de verkoper van de auto of door de erkende installateur bij een
station voor autokeuring aangeboden worden. Het station voor auto-
keuring levert dan aan de importeur, aan de verkoper of aan de
erkende installateur een keuringsbewijs af conform § 1.

Art. 12. De retributies voor de keuringen en afgifte van de in dit
besluit bedoelde keuringsbewijzen en vignetten zijn ten laste van de
aanvrager en worden vastgesteld in artikel 23undecies van het konink-
lijk besluit van 15 maart 1968.

Wederbeproeving van de installatie

Art. 13. Het reservoir wordt onderworpen aan een hydraulische
druk-proef op 3000 kPa, vijftien jaar na de datum van initı̈ele proef,
vermeld op de identificatieplaat van het reservoir. De werkwijze voor
het uitvoeren van deze hydraulische druk-proef voldoet aan de
desbetreffende bepalingen van het Reglement 67.

De datum van de hydraulische druk-proef en de stempel van de
erkende instelling die ze heeft uitgevoerd worden op de identificatie-
plaat van het reservoir geslagen.

Slotbepalingen

Art. 14. De Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheid heeft of
zijn gemachtigde kan afwijkingen toestaan aan de voorwaarden van dit
besluit teneinde de nodige proeven te kunnen verrichten, noodzakelijk
om de bepalingen betreffende de autos die L.P.G. gebruiken, aan te
passen aan de evolutie van de techniek en de industrie.

Art. 15. Het koninklijk besluit van 13 juli 1977 betreffende het
gebruik van vloeibaar gemaakt petroleumgas (L.P.G.) voor het aandrij-
ven van auto’s gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 decem-
ber 1977, 3 april 1978, 14 april 1980, 21 november 1983, 12 decem-
ber 1991 en 15 december 1998 wordt opgeheven.

Art. 16. § 1 — Tot 1 januari 2002, kan het bedrag van de retributie
uitgedrukt in euros en bedoeld in de laatste alinea van artikel 4 betaald
worden vijf duizend belgische franken.

§ 2 — In afwijking van punt 1,2° van de bijlage B aan dit besluit
betreffende de erkenning van de installateurs en de monteurs, mogen
de natuurlijke of rechtspersonen, die in het jaar dat voorafgaat aan het
in werking treden van dit besluit ten minste twintig L.P.G.-installaties
hebben gemonteerd, voor een voorlopige periode van ten hoogste één
jaar en beginnend vanaf de datum van het indienen van de aanvraag,
de montage van L.P.G.-installaties uitvoeren, zelfs zonder beroep te
doen op de diensten van erkende monteurs.

De aanvraag om overeenkomstig de vorige alinea erkend te worden
moet gebeuren binnen de drie maanden volgend op de inwerkingtre-
ding van dit besluit bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur-
bestuur van Wegverkeer en infrastructuur, Dienst verkeer, directie
Voertuigen, Residence Palace, Blok C, 5e verdieping, Wetstraat 155 —
1040 Brussel.

§ 3 — Indien een L.P.G.-installatie voor de datum van het van kracht
worden van dit besluit aan boord van een in België ingeschreven auto
gemonteerd werd, mogen de toebehoren die niet beantwoorden aan de
voorschriften van het Reglement 67 maar wel aan deze van het
koninklijk besluit van 13 juli 1977 betreffende het gebruik van vloeibaar
gemaakt petroleumgas (L.P.G.) voor het aandrijven van auto’s, nog na
het in voege treden van dit besluit gebruikt worden.

Deze bepaling is niet van toepassing op de elektrische schakelaar van
de dienstkraan en de automatische vulbegrenzer van het reservoir.
Deze twee toebehoren moeten gemonteerd worden binnen het jaar
volgend op de inwerkingtreding van dit besluit.

En cas de non conformité avec les prescriptions, il est délivré un
certificat de visite, selon les modalités prévues par l’arrêté royal du
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remor-
ques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le certificat de visite est présenté à chaque contrôle du véhicule
automobile effectué par un organisme d’inspection automobile.

Ce même certificat est également présenté à toute réquisition des
fonctionnaires ou agents qualifiés pour le contrôle sur la route, en vertu
de l’article 80 de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

§ 6. Tout véhicule automobile dont l’installation L.P.G. a été
intégralement enlevée est également présenté à une station d’inspection
automobile avant remise en service.

§ 7. Les véhicules automobiles neufs non immatriculés peuvent être
présentés à une station d’inspection automobile par l’importateur, par
le vendeur du véhicule automobile ou par l’installateur agréé. La
station d’inspection automobile délivre alors à l’importateur, au
vendeur ou à l’installateur agréé un certificat de visite en conformité
avec le § 1er.

Art. 12. Les redevances relatives aux contrôles et à la délivrance des
certificats et vignettes visés au présent arrêté, à charge du demandeur,
sont fixées à l’article 23undecies de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

Réépreuve de l’installation

Art. 13. Quinze ans après la date d’épreuve initiale reprise sur la
plaque d’identification du réservoir, celui-ci est soumis à une épreuve
de pression hydraulique de 3.000 kPa. La procédure pour l’exécution de
cette épreuve de pression hydraulique satisfait aux dispositions du
Règlement 67 la concernant.

La date de l’épreuve hydraulique et le poinçon de l’organisme agréé
qui effectue cette épreuve sont estampés sur la plaque d’identification
du réservoir.

Dispositions finales

Art. 14. Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son
délégué peut accorder des dérogations aux conditions du présent arrêté
pour permettre de procéder aux épreuves nécessaires en vue d’adapter
à l’évolution des techniques et de l’industrie les dispositions relatives
aux véhicules automobiles utilisant les L.P.G.

Art. 15. L’arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l’utilisation des gaz
de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automo-
biles modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1977, 3 avril 1978,
14 avril 1980 et 21 novembre 1983, 12 décembre 1991 et 15 décem-
bre 1998 est abrogé.

Art. 16. § 1er — Jusqu’au 1er janvier 2002, le montant de la redevance
exprimé en euros et visé au dernier alinéa de l’article 4 peut être payé
cinq mille francs belges.

§ 2 — Par dérogation au point 1,2° de l’annexe B au présent arrêté
relative à l’agrément des installateurs et des monteurs, les personnes
physiques ou morales, qui, l’année précédant la mise en vigueur de cet
arrêté, ont effectué le montage d’au moins vingt installations L.P.G.,
peuvent, pour une période provisoire d’un an maximum à dater de
l’introduction de la demande, réaliser le montage d’installations L.P.G.,
même sans recourir aux services de monteurs agréés.

La demande pour être agréée conformément à l’alinéa précédent doit
se faire endéans les trois mois après l’entrée en vigueur du présent
arrêté auprès du Ministère des Communications et de l’Infrastructure
-Administration de la Circulation routière et de l’Infrastructure, Service
Circulation, Direction Véhicules, Résidence Palace, Bloc C, 5e étage, rue
de la Loi 155 — 1040 Bruxelles.

§ 3 — Si une installation L.P.G. est montée sur un véhicule
automobile immatriculé en Belgique avant la mise en application du
présent arrêté, les accessoires qui ne répondent pas aux prescriptions
du Règlement 67 mais à celles de l’arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif
à l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion de
véhicules automobiles, peuvent encore être employés après la mise en
vigueur du présent arrêté.

Cette disposition n’est pas d’application pour la commande électri-
que du robinet de service et le dispositif automatique limitant le
remplissage du réservoir. Ces deux accessoires doivent être montés
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent arrêté.
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Na montage van deze twee toebehoren wordt het vignet, zoals
voorgeschreven in artikel 11, § 5 door de autokeuring evenwel niet
afgeleverd indien niet alle onderdelen van de installatie beantwoorden
aan de vereisten van het Reglement 67.

Art. 17. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand
volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is
bekendgemaakt.

Art. 18. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en onze Minister
van Middenstand en Landbouw zijn belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw,
J. GABRIELS

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 24 februari 1961.
(2) Belgisch Staatsblad van 23 november 1996.

Bijlage A

Voorbeelden van goedkeuringsmerken bedoeld
in artikel 2, § 2, alinea 8 van dit besluit

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw,
J. GABRIELS

Bijlage B

Erkenning van de installateurs en demonteurs
(artikel 4 van dit besluit )

De erkenning van de installateurs
1. Om erkend te worden als L.P.G.-installateur, moeten de natuurlijke

of rechtspersonen die L.P.G.-installaties in auto’s monteren of onder
wiens verantwoordelijkheid deze gemonteerd worden, voldoen aan
volgende voorwaarden:

1° in een lidstaat wonen van de Europese Economische Ruimte;

2° uitsluitend een beroep doen op erkende monteurs overeenkomstig
de bepalingen van artikel 4, § 1 van dit besluit;

Cependant, après montage de ces deux accessoires, la vignette
prescrite à l’article 11, § 5 n’est pas délivrée par l’inspection automobile,
si tous les composants de l’installation ne sont pas conformes aux
prescriptions du Règlement 67.

Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 18. Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et notre
Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture sont chargés de
l’exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
J. GABRIELS

Notes

(1) Moniteur belge du 24 février 1961.
(2) Moniteur belge du 23 novembre 1996.

Annexe A

Exemple de marques d’homologation visées
à l’article 2, § 2, alinéa 8 du présent arrêté

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
J. GABRIELS

Annexe B

Agrément des installateurs et des monteurs
(article 4 du présent arrêté)

L’agrément des installateurs
1. Pour être agréées comme installateur L.P.G., les personnes

physiques ou morales qui montent ou sous la responsabilité desquelles
sont montées des installations L.P.G. dans les véhicules automobiles
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° résider dans un des États membres de l’Espace Économique
Européen;

2° recourir uniquement aux services de monteurs agréés conformé-
ment aux dispositions de l’article 4 § 1er du présent arrêté;

18576 MONITEUR BELGE — 06.06.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



3° op hetzelfde adres als de werkplaats over een bureau beschikken
waar het administratieve werk verbonden aan de L.P.G.-installaties
wordt verricht. In dit bureau is een ruimte voorzien die kan worden
afgesloten, waarin waardepapieren, zoals boorddocumenten, erken-
ningsattesten en dergelijke worden bewaard.

4° over alle wettelijke vergunningen beschikken voor het in bedrijf
nemen van de lokalen en van de apparatuur, nodig voor de uitvoering
van de werken vermeld in dit besluit.

5° over een werkplaats beschikken die ten minste voldoet aan
volgende voorwaarden:

a) overdekt zijn, behoorlijk kunnen worden afgesloten, goed verlicht,
voorzien van verwarming en een afdoende ventilatie met het oog op de
gevaren die verbonden zijn aan gassen;

b) zodanige afmetingen hebben en zodanig zijn ingericht dat de auto
waarin een L.P.G.-installatie wordt gemonteerd, in deze ruimte kan
worden opgesteld op een manier dat hij van alle zijden goed
toegankelijk is. Daartoe is in de werkplaats een doelmatige hefinrich-
ting aanwezig. Degene die de montage doet moet in staat zijn om onder
de gehele lengte van het voertuig rechtopstaand te werken, wat
betekent dat de hefinrichting een hoogte van ten minste 1,60 m. heeft.

Deze hefinrichting is doelmatig verlicht.

c) over een inrichting beschikken waarmee de uitlaatgassen direct
naar buiten worden afgevoerd.

6° in de werkplaats over minimum volgende apparatuur en werk-
tuigen beschikken :

a) een controleapparaat om de goede werking en de goede afstelling
van de installatie na te gaan, alsook een controleapparaat voor het
meten van het gehalte aan koolstofmonoxide en -dioxide, in de
uitlaatgassen van auto’s uitgerust met een motor met elektrische
ontsteking, teneinde zich ervan te verzekeren dat de L.P.G.-installatie
geen hogere waarden dan de begin pollutiewaarden tot gevolg heeft,

b) een apparaat voor het opsporen van L.P.G.-lekken,

c) de nodige apparatuur voor de uitvoering van de voorgeschreven
drukproeven na het monteren van de L.P.G.-installatie.

2. § 1. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het Ministerie
van Verkeer en Infrastructuur, Bestuur van Wegverkeer en Infrastruc-
tuur, Dienst Verkeer, Directie Voertuigen, Résidence Palace, Blok C,
5e verdieping, Wetstraat 155 — 1040 Brussel.

§ 2. De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten :

1° benaming, statuut en adres van de kandidaat installateur;

2° een origineel exemplaar van het eerste evaluatierapport betref-
fende de overeenstemming van de installateur met de bepalingen van
dit besluit afgeleverd door één van de instellingen, erkend overeen-
komstig artikel 5 van dit besluit.

3° het bewijs van de betaling van de retributie waarvan het bedrag is
vastgesteld in artikel 4 van dit besluit.

4° het bewijs dat de installateur zelf of tenminste één personeelslid
geslaagd is voor het examen voor erkend monteur, zoals bepaald in
punt 8 van deze bijlage

3. Door de Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheid heeft, of
door zijn gevolmachtigde, wordt aan ieder erkend installateur een
identificatienummer toegekend, dat op ieder montagegetuigschrift of
–plaatje moet voorkomen.

4. De erkende installateurs moeten :

1°onmiddellijk en schriftelijk de overeenkomstig artikel 5 van dit
besluit gemachtigde instelling, die het laatste verslag heeft opgemaakt,
op de hoogte stellen van elke wijziging aan één van de elementen die
als basis voor het verlenen van hun erkenning hebben gediend;

2° er op nazien een L.P.G.-installatie alleen te monteren in een
werkplaats die in de aanvraag tot erkenning werd vermeld;

3° een afschrift van het erkenningscertificaat bewaren in elke
werkplaats waarvoor de erkenning geldt.

3° disposer à la même adresse que l’atelier, d’un bureau où
l’administration relative aux installations L.P.G. est effectuée. Dans ce
bureau, se trouve un endroit qui peut être mis sous clé, dans lequel des
documents de valeur, tels que documents de bord, certificats d’agré-
ment, attestations de montage et similaires sont gardés.

4° disposer de toutes les autorisations légales nécessaires pour
l’exploitation des locaux et du matériel pour l’exécution des travaux
repris dans le présent arrêté.

5° disposer d’un atelier qui satisfait, au moins, aux conditions
suivantes :

a) être couvert, pouvant être fermé convenablement, bien éclairé,
pourvu d’un chauffage et d’une ventilation efficace quant aux risques
liés aux gaz;

b) avoir des dimensions et un aménagement tels que le véhicule
automobile, dans lequel une installation L.P.G. est montée, puisse être
facilement accessible de tous les côtés. A cette fin, un pont élévateur
adéquat doit être prévu dans l’atelier. La personne qui fait le montage
doit pouvoir travailler debout sous toute la longueur du véhicule, ce
qui signifie que le pont élévateur a une hauteur de levage d’au moins
1,60 m.

Ce pont élévateur est éclairé convenablement.

c) disposer d’une conduite qui dirige directement les gaz d’échappe-
ment vers l’extérieur;

6° disposer, dans l’atelier, au minimum de l’appareillage et des
instruments suivants :

a) un appareil de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement et le
bon réglage de l’installation ainsi qu’un appareil de contrôle permettant
de mesurer la teneur en monoxyde et en dioxyde de carbone dans les
gaz d’échappement des véhicules automobiles à allumage commandé
afin de s’assurer que l’installation L.P.G. ne majore pas les émissions
polluantes initiales,

b) un appareil pour la recherche des fuites de L.P.G.,

c) l’appareillage nécessaire pour l’exécution des épreuves de pression
prévues après le montage de l’installation L.P.G.

2. § 1er. La demande d’agrément est introduite auprès du Ministère
des Communications et de l’Infrastructure - Administration de la
Circulation routière et de l’Infrastructure, Service Circulation, Direction
Véhicules, Résidence Palace, Bloc C, 5e étage, rue de la Loi 155 —
1040 Bruxelles.

§ 2. La demande doit reprendre les données suivantes :

1° dénomination, statut et adresse du candidat installateur;

2° un exemplaire original du rapport d’évaluation initial sur la
conformité de l’installateur aux prescriptions du présent arrêté et
délivré par un des organismes habilités conformément à l’article 5 du
présent arrêté.

3° la preuve du paiement de la redevance dont le montant est fixé à
l’article 4 du présent arrêté.

4° la preuve de la réussite de l’examen de monteur agréé comme
stipulé au point 8 de la présente annexe par l’installateur lui-même ou
par au moins un membre du personnel.

3. Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son
délégué attribue à tout installateur agréé un numéro d’identification
devant figurer sur chaque attestation et plaquette de montage.

4. Les installateurs agréés doivent :

1° informer, immédiatement et par écrit, l’organisme habilité confor-
mément à l’article 5 du présent arrêté, qui a rédigé le dernier rapport,
de toute modification d’un des éléments ayant servi de base pour
l’octroi de leur agrément;

2° ne monter une installation L.P.G. que dans un atelier qui est repris
dans la demande d’agrément;

3° garder une copie du certificat d’agrément dans chaque atelier pour
lequel l’agrément est valable.
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4° de verantwoordelijkheid voor de montage van een L.P.G.–instal-
latie enkel toevertrouwen aan erkende monteurs.

5. § 1 De erkende installateurs verbinden er zich eveneens toe om
voor elk voertuig waarin een L.P.G.- installatie wordt gemonteerd of
gewijzigd, een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat ten minste de
kopie van het montagegetuigschrift zoals voorgeschreven in artikel 10
van dit besluit;

§ 2 Dit dossier wordt tot de buiten dienststelling van het voertuig
bewaard. Indien dit tijdstip niet is gekend, is de bewaringstermijn
tien jaar.

6. Indien na controle van een overeenkomstig punt 2 gemachtigde
instelling, blijkt dat:

1° de installateur niet meer beantwoordt aan de eisen van dit besluit;
2° de instructies van de Directie Voertuigen van het Bestuur van

Wegverkeer en Infrastructuur in verband met de toepassing van dit
besluit, alsmede deze met betrekking tot erkenning van de installateur
niet meer of onvolledig nageleefd worden;

kan de erkenning van de houder als installateur worden ingetrokken.
De intrekking van de erkenning wordt door middel van een ter post

aangetekende brief ter kennis gebracht van de betrokkene.
Binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de weigering of van

de intrekking van de erkenning kan de betrokkene bij een ter post
aangetekende brief beroep instellen bij het Bestuur van Wegverkeer en
Infrastructuur, Dienst Verkeer, Directie Voertuigen, Residence Palace,
blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel. Het bestuur moet de betrokkene
horen.

De Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheid heeft of zijn
gevolmachtigde, doet uitspraak binnen de dertig dagen na de verzen-
ding van de brief waarin beroep werd aangetekend.

Het beroep heeft geen schorsende kracht.
7. Het personeel van het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur,

Dienst Verkeer, Directie Voertuigen is gemachtigd om op ieder ogenblik
en op elke plaats de nazichten en controles voorzien in dit besluit bij te
wonen.

De erkenning van de monteurs
8. § 1 Om als monteur L.P.G. erkend te worden moeten de natuurlijke

personen die L.P.G. -installaties in auto’s monteren, slagen voor het
examen waarin zij aantonen de minimale technische kennissen, beschre-
ven hierna, te bezitten.

Het examen, door het welke de kandidaat-monteur zijn technische
kennissen kan bewijzen, wordt georganiseerd door het Bestuur van
Wegverkeer en Infrastructuur.

Zo nodig kan de kandidaat-monteur cursussen volgen teneinde de
vereiste technische kennis te verwerven. Deze cursussen worden
toevertrouwd aan opleidingsorganismen erkend door de Minister die
het vervoer onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde, op basis
van het cursussenprogramma die zij voorstellen.

Minimale technische kennis vereist voor de monteurs

1° Algemeen

— Milieuverontreining,energie en voertuigen

— Ecologisch en economisch belang van L.P.G.

— Oorsprong, voorraden en vooruitzichten van L.P.G.

— Fysische en chemische eigenschappen

— Specifieke eigenschappen (klopvastheid, calorisch vermogen,
verbrandingssnelheid,…)

— Technische gevolgen voor de motor in verband met ontste-
king,bougies,vermogen,terugslag,…

— Risico’s en veiligheidsvoorschriften

— Reglementaire omkadering en normen

— Technische verantwoording van de reglementering

2° Technologie

— Voeding van de L.P.G.-motor

— Bestanddelen van de ombouw

— Werkingsprincipe

— Nieuwe voedingssystemen

— Keuze van de uitrusting en keuzecriteria

4° confier la responsabilité du montage d’une installation L.P.G. aux
seuls monteurs agréés.

5. § 1er. Les installateurs agréés s’engagent également à constituer un
dossier de chaque véhicule dans lequel une installation L.P.G. est
montée ou modifiée. Ce dossier contient au moins la copie de
l’attestation de montage prescrite à l’article 10 du présent arrêté;

§ 2. Ce dossier est gardé jusqu’à la mise hors service du véhicule. Si
cette date n’est pas connue, le délai de conservation est de dix ans.

6. Si, après vérification par un des organismes habilités, conformé-
ment au point 2, il s’avère que:

1° l’installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté;
2° les instructions de la Direction Véhicules de l’Administration de la

Circulation routière et de l’Infrastructure en rapport avec l’application
du présent arrêté, ainsi que celles en rapport avec l’agrément de
l’installateur ne sont plus ou incomplètement observées;

la reconnaissance comme installateur peut être retirée au titulaire.
Le retrait d’agrément est notifié à l’intéressé par lettre recommandée

à la poste.
Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de

l’agrément, l’intéressé peut introduire un recours par lettre recom-
mandée à la poste auprès de l’Administration de la Circulation routière
et de l’Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules, Rési-
dence Palace, bloc C, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. L’administration
doit entendre l’intéressé.

Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué
statue dans les trente jours de l’envoi de la lettre de recours.

Le recours n’est pas suspensif.
7. Le personnel de l’Administration de la Circulation routière et de

l’Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules est habilité à
assister à tout moment et à tout endroit aux vérifications et contrôles
prévus par le présent arrêté.

L’agrément des monteurs
8. § 1er. Pour être agréé comme monteur L.P.G., les personnes

physiques qui montent des installations L.P.G. dans les véhicules
automobiles doivent réussir l’examen qui atteste de leur niveau
minimum de connaissances techniques, décrit ci-après.

L’examen par lequel le candidat monteur peut prouver ses connais-
sances techniques sont organisés par l’Administration de la Circulation
routière et de l’Infrastructure.

Le cas échéant, le candidat monteur peut suivre des cours afin
d’acquérir les connaissances techniques requises. Ces cours sont confiés
à des organismes de formation agréés par le Ministre qui a les
transports dans ses attributions ou son délégué, sur base du pro-
gramme de cours qu’ils proposent.

Niveau minimum de connaissances techniques requis
pour les monteurs

1° Généralités

— Pollution, énergies et automobile

— Intérêt écologique et économique des L.P.G.

— Origine, réserves et perspectives des L.P.G.

— Caractéristiques physiques et chimiques

— Propriétés spécifiques (pouvoir antidétonant, pouvoir calori-
fique, vitesse de combustion)

— Incidences techniques pour le moteur en rapport avec
l’allumage, les bougies, la puissance, le retour de flammes,…

— Risques et consignes de sécurité

— Cadre réglementaire et normes

— Justification technique de la réglementation

2° Technologie

— Alimentation du moteur au L.P.G.

— Eléments constitutifs de la transformation

— Principe de fonctionnement

— Nouveaux systèmes d’alimentation

— Choix de l’équipement et critères de choix
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3° Studie van de verschillende systemen
— Analyse van de diverse aanpassingen
— Voertuigen met carburator
— Voertuigen met injectie
— Bijzonderheden i.v.m. voertuigen met injectie
— Bijzonderheden i.v.m. voertuigen met katalysator
— Studie van de regelsystemen en de instandhouding van het

originele motorbeheer (electronic control unit)
— Bijzonderheden over de simulatie van de injecties
— Gasinjectie-systeem :gasvormige en vloeibare fase

4° Praktische toepassingen
— Basisregels vóór montage
— Gereedschap
— Behandeling, bescherming van de werkplaats en van het

personeel
— Werkzaamheden aan het reservoir
— Ombouw van de voertuigen
— Lekdichtheid
— Beheer van de lambda-factor bij L.P.G., gebruik van de

voltmeter, viergastester
— Onderhouds- en regelwerk in de praktijk
— Onderhoud en afstelling

Om deel te kunnen nemen aan de bekwaamheidsproeven of om
eventueel tot de opleiding van monteur L.P.G. te worden toegelaten,
dienen de kandidaat-monteurs houder te zijn van een getuigschrift van
autotechnicus of –electricien of gelijkgesteld, of een beroepservaring
van drie jaar als autotechnicus of –electricien kunnen aantonen.

Na het slagen voor dit examen wordt een certificaat afgeleverd, dat
door het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur gevalideerd wordt.

§ 2. De Minister die het vervoer en diegene die de middenstand
onder zijn bevoegdheid heeft, mogen gezamenlijk beslissen over de
noodzaak om voor een bijkomend examen te slagen wanneer duidelijke
technologische evoluties vereisen dat de opleiding van de erkende
monteurs op peil gebracht wordt.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw,
J. GABRIELS

Bijlage C

Montage van een L.P.G.-installatie
(artikel 9 van het koninklijk besluit)

ALGEMENE BEPALINGEN
1. De L.P.G.-installatie mag de goede werking van de auto niet

hinderen.
Het reservoir, de toebehoren en leidingen dienen zodanig te zijn

aangebracht dat zij op efficiënte wijze beschermd zijn bij aanrijdingen of
bij het omkantelen van de auto, en niet door het laden of het
verschuiven van de lading kunnen worden beschadigd.

MONTAGE VAN HET TOEBEHOREN OP HET RESERVOIR
2. De hierna volgende toebehoren worden met schroefdraad recht-

streeks op het reservoir gemonteerd :
1° een vulklep;
2° een electrisch bediende gasafname kraan, die automatisch moet

sluiten als de motor stopt;
3° ten minste één veiligheidsklep;
4° een inhoudsmeter;
5° een automatische inrichting die voorkomt dat een reservoir voor

meer dan 80 % kan worden gevuld.
Een of meer van deze toebehoren mogen in éénzelfde onderdeel

gecombineerd zijn.

3° Etude des différents systèmes
— Analyse des diverses adaptations
— Véhicules à carburateur
— Véhicules à injection
— Particularités liées aux véhicules à injection
— Particularités liées aux véhicules catalysés
— Etude des systèmes de régulation et maintien de la gestion du

moteur d’origine (electronic control unit)
— Particularité de la simulation des injections
— Système d’injection de gaz : phases gazeuse et liquide

4° Applications pratiques
— Règles de base avant montage
— Outillage
— Manipulation, protection de l’atelier et et du personnel

— Intervention sur le réservoir
— Transformation des véhicules
— Etanchéité
— Gestion lambda du L.P.G., utilisation du voltmètre, testeur

des quatre gaz
— Travaux pratiques d’entretien et de réglage
— Maintenance et mise au point.

Pour pouvoir présenter les examens d’aptitude ou pour pouvoir
éventuellement suivre la formation de monteur L.P.G., elles doivent
être titulaires d’un certificat de mécanicien automobile ou d’électricien
automobile ou assimilé, ou justifier d’une expérience professionnelle de
trois ans comme mécanicien automobile ou électricien automobile.

La réussite de l’examen est sanctionnée par la délivrance d’un
certificat validé par l’Administration de la Circulation routière et de
l’Infrastructure.

§ 2. Le Ministre qui a les transports et celui, qui a les classes
moyennes dans ses attributions, peuvent décider conjointement de la
nécessité de réussir un examen complémentaire lorsque des évolutions
technologiques significatives exigent une mise à niveau de la formation
des monteurs agréés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
J. GABRIELS

Annexe C

Montage d’une installation L.P.G.
(article 9 de l’arrêté royal)

DISPOSITIONS GENERALES
1. L’installation L.P.G. ne peut nuire au bon fonctionnement du

véhicule automobile.
Le réservoir, les accessoires et canalisations doivent être montés de

telle façon qu’ils soient protégés d’une manière efficace en cas
d’accrochage ou de retournement du véhicule automobile et qu’ils ne
puissent être endommagés lors du chargement ou du déplacement du
chargement.

MONTAGE DES ACCESSOIRES SUR LE RESERVOIR
2. Les accessoires suivants sont montés directement sur le réservoir à

l’aide de pièces filetées :
1° un clapet de remplissage;
2° un robinet de service électrique devant se fermer automatique-

ment lorsque le moteur s’arrête;
3° au moins une soupape de sûreté;
4° une jauge;
5° un dispositif automatique empêchant le remplissage du réservoir

à plus de 80 %.
Un ou plusieurs de ces accessoires peuvent être combinés dans une

même partie.
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De automatische inrichting ter begrenzing van de vullingsgraad mag
op geen enkele wijze uitgeschakeld of ontregeld worden.

De veiligheidsklep(pen) word(en) verbonden met de gasfase.
Alvorens de in alinea 1 vernoemde toebehoren worden aangebracht,

wordt hun schroefdraad overtrokken met een geschikte stof die de
gasdichtheid verzekert.

In de uitlaatopening voor de voedingsleiding naar de motor bevindt
zich een doorstroombegrenzer.

De doorstroombegrenzer bevindt zich aan de binnenzijde van het
reservoir.

MONTAGE VAN HET RESERVOIR

Generalitie
3. Het reservoir wordt aan de auto vastgemaakt met behulp van ten

minste twee van elkaar onafhankelijke bevestigingen.
Indien de bevestigingen gelast worden aan het reservoir, dient dit

door de fabrikant te gebeuren vóór de thermische behandeling ervan
Teneinde corrosie te vermijden, is elk contact van metaal op metaal

verboden. Eventueel gebruikte metalen kabels of banden worden door
middel van een elastische stof, die geen water absorbeert, geı̈soleerd.

Het reservoir wordt stevig vastgemaakt en de bevestigingen op het
koetswerk worden verstevigd, zodat deze niet kunnen scheuren.

Het reservoir wordt zodanig vastgemaakt dat wanneer één der
bevestigingen losraakt het reservoir in zijn oorspronkelijke stand blijft.

4. De stand waarin het reservoir wordt gemonteerd, wordt op een
ondubbelzinnige en onuitwisbare wijze op het reservoir aangegeven.

5. De voorgeschreven merktekens op het reservoir moeten zoveel
mogelijk leesbaar blijven na de montage van het reservoir in de auto.
Het verwijderen van de gasdichte doos en het gebruik van een spiegel
kan worden toegelaten om het lezen van deze merktekens te verge-
makkelijken.

Ook indien de genoemde merken al dan niet leesbaar blijven na
montage van het reservoir in het voertuig, toch moeten zij steeds
vermeld worden op het montageplaatje, zoals voorgeschreven in punt
19.

6. De L.P.G.-voedingsleiding naar de motor die vertrekt vanuit ieder
reservoir wordt voorzien van een electroafsluitklep waarvan de
werking en de montage zorgt dat elke reservoir op ieder ogenblik
onafhankelijk is van de andere.

7. De reservoirs worden nooit in de motorruimte gemonteerd.

De grootste as van het reservoir bevindt zich in geen geval vóór de
aslijn van de vooras.

Montage van het reservoir onder de auto
8. § 1. Bij de montage van het reservoir onder de auto bedraagt, bij de

lege auto met de ophanging in rijstand, de vrije hoogte tussen de
onderzijde van het reservoir en de grond ten minste 200 mm voor
auto’s tot en met 3.500 kg, en ten minste 250 mm voor auto’s met een
hoogst toegelaten massa van meer dan 3.500 kg. Voor de onder de
benaming ″lichte vrachtauto″ ingeschreven of in te schrijven auto’s en
voor de terreinvoertuigen zoals bepaald in bijlage II van richt-
lijn 70/156/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
6 februari 1970, laatst gewijzigd bij richtlijn 92/53/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992, mag de vrije
hoogte onder het reservoir niet kleiner zijn dan 250 mm. Deze minimale
vrije hoogte mag na verloop van tijd nooit met meer dan 10 %
verminderen.

§ 2. Een reservoir dat achter de aslijn van de achterwielen van de auto
is gemonteerd, ligt bovendien volledig boven de raaklijn die vertrekt
van het achterwiel en die door het laagste punt van het oorspronkelijke
achterkoetswerk loopt of, in voorkomend geval, door de oorspronkelijk
gemonteerde bumper.

Indien evenwel om redenen eigen aan de fabricage van de auto’s met
een hoogst toegelaten massa tot en met 3.500 kg niet kan worden
voldaan aan de hierboven vermelde vereiste, mag de vrije hoogte onder
ieder punt van het reservoir niet minder bedragen dan 1/4 van de
horizontale afstand van dat punt tot het verticaal vlak dat door de aslijn
van de achterwielen van de auto gaat.

§ 3. Het reservoir wordt door middel van spatlappen beschermd
tegen voorwerpen weggeslingerd door de wielen.

De toebehoren bevinden zich volledig boven het laagste punt van het
reservoir.

Le dispositif automatique limitant le degré de remplissage ne peut en
aucune manière être déconnecté ou déréglé.

La (les) soupape(s) de sûreté est (sont) reliée(s) avec la phase gazeuse.
Avant de monter les accessoires cités à l’alinéa 1er, les pièces filetées

sont garnies d’une matière appropriée assurant l’herméticité.

Sur l’orifice correspondant à la conduite d’alimentation du moteur se
trouve une soupape limitatrice de débit.

La soupape limitatrice se trouve à l’intérieur du réservoir.

MONTAGE DU RESERVOIR

Généralités
3. Le réservoir est fixé au véhicule automobile au moyen d’au moins

deux fixations indépendantes.
Si des dispositifs de fixation sont soudés au réservoir, ceux-ci sont

placés par le fabricant avant tout traitement thermique.
Afin d’éviter la corrosion, tout contact métal contre métal est proscrit.

Les câbles ou bandes métalliques éventuellement utilisés sont isolés par
une matière élastique qui n’absorbe pas l’eau.

Le réservoir est fixé d’une façon rigide et les fixations sur la
carrosserie sont renforcées afin d’éviter toute rupture de celles-ci.

Le réservoir est fixé de façon telle que, si un des points de fixation se
détache, le réservoir reste dans sa position originale.

4. La position dans laquelle le réservoir est monté est indiquée sans
ambiguı̈té et d’une façon indélébile sur celui-ci.

5. Autant que possible, les marques prescrites sur le réservoir doivent
rester lisibles après le montage du réservoir dans le véhicule automo-
bile. Le cas échéant, l’enlèvement du boitier d’étanchéité et l’utilisation
d’un miroir sont autorisés afin de faciliter la lecture de ces marques.

Que lesdites marques restent lisibles ou non après montage du
réservoir dans le véhicule, elles doivent toujours être reproduites sur la
plaquette de montage prescrite au point 19.

6. La conduite d’alimentation du moteur en L.P.G. partant de chaque
réservoir est munie d’une électrovanne dont le montage et le fonction-
nement rendent chacun des réservoirs indépendants à tout moment.

7. Les réservoirs ne sont jamais montés dans la même compartiment
que le moteur.

Le plus grand axe du réservoir n’est, en aucun cas, situé en avant de
l’axe de l’essieu avant.

Montage du réservoir sousle véhicule automobile
8. § 1er. Lors du montage du réservoir sous le véhicule automobile, la

hauteur libre, entre la partie inférieure du réservoir et le sol, est, le
véhicule étant à vide et la suspension en position route, d’au moins
200 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 3.500 kg et d’au moins 250 mm pour
les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est
supérieure à 3.500 kg. Pour les véhicules immatriculés ou à immatri-
culer sous la dénomination ″camionnette″, et pour les véhicules hors
route définis à l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu
par la directive 92/53/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 18 juin 1992, la hauteur libre sous le réservoir n’est pas inférieure à
250 mm. Cette hauteur minimale libre ne peut jamais, après un certain
temps, diminuer de plus de 10 %.

§ 2. Un réservoir monté derrière l’axe des roues arrière du véhicule
automobile est, en plus, situé au-dessus de la tangente qui est issue de
la roue arrière et qui passe par le point le plus bas de l’arrière de la
carrosserie d’origine ou, le cas échéant, du pare-chocs d’origine.

Si cependant, pour des raisons de fabrication dans le cas des
véhicules automobiles ayant une masse maximale autorisée inférieure
ou égale à 3.500 kg, l’exigence susmentionnée ne peut pas être satisfaite,
la hauteur libre en-dessous de chaque point du réservoir ne peut être
inférieure au 1⁄4 de la distance horizontale de ce point au plan vertical
qui passe par l’axe des roues arrière du véhicule automobile.

§ 3. Le réservoir est protégé vis-à-vis des projections d’objets par les
roues, au moyen de bavettes.

Les accessoires se trouvent complètement au-dessus du point le plus
bas du réservoir.
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§ 4. Het reservoir wordt op ten minste 100 mm van elke uitlaatleiding
gemonteerd, behalve indien het op afdoende wijze beschermd is tegen
de thermische straling.

Montage van het reservoir in de auto en vulling van buiten af
door middel van een leiding

9.- § 1. Het reservoir mag in de personenruimte of in de koffer
worden gemonteerd, op voorwaarde dat de vulling van buiten af
geschiedt door middel van een drukleiding, en het reservoir is uitgerust
met een gasdichte doos die over al zijn toebehoren is geplaatst.

§ 2. De gasdichtheid tussen het reservoir en de gasdichte doos wordt
verzekerd door middel van een soepele pakking.

§ 3. De gasdichte doos wordt op het reservoir bevestigd door middel
van metalen schroeven of een ander even doeltreffend systeem. De
bevestiging op het reservoir door middel van lassen is verboden.

§ 4. De uitgang van de gasdichte doos wordt rechtstreeks buiten het
voertuig geleid door middel van een gewapende slang met een vrije
doorgangssectie van ten minste 500 mm2. Waar de gewapende slang
door het koetswerk gaat, wordt ze door middel van een stijf element
beschermd of zodanig gemonteerd dat een gelijkwaardige veiligheid
wordt geboden.

De vrije doorgangssectie van de gewapende slang, voor de datum
van het van kracht worden van dit besluit gemonteerd, mag minder
bedragen dan 500 mm2; ze is evenwel ten minste 100 mm2.

§ 5. De vulleiding (buigzaam of stijf) wordt met het reservoir
verbonden door middel van een op het reservoir gemonteerde vulklep.

§ 6. Aan het uiteinde van de vulleiding bevindt zich een vulaanslui-
ting.

§ 7. De vulaansluiting wordt gemonteerd in een alleen van buitenaf
bereikbare ruimte die gasdicht van de personenruimte of van de koffer
gescheiden is. De vulaansluiting steekt niet buiten de contouren van de
auto.

§ 8. Het middelpunt van de vulaansluiting bevindt zich op ten minste
300 mm van de grond. De klep is gemakkelijk bereikbaar en beschermd
tegen voorwerpen die door de wielen weggeslingerd worden en tegen
het binnendringen van vuil.

§ 9. De elektriciteitskabels moeten doelmatig tegen beschadigingen
beschermd zijn. De elek-trische verbindingen die zich in de koffer en in
de passagiersruimte bevinden, moeten beant-woorden aan de isolatie-
klasse IP 40 volgens de norm CEI 529. Alle andere elektrische
verbin-dingen moeten beantwoorden aan de isolatieklasse IP 54
volgens de norm CEI 529.

MONTAGE VAN DE L.P.G.-LEIDINGEN
10.- § 1. De L.P.G.-leidingen die onder druk komen te staan zijn

goedgekeurde buigzame leidingen of buizen van uitgegloeid roodko-
per met een wanddikte van minstens 1 mm. De buigzame drukleidin-
gen worden minstens om de vijftien jaar vervangen.

§ 2. Een L.P.G.-leiding, die uit meer dan één stuk bestaat, wordt alleen
daar geplaatst waar de montage van een leiding uit één stuk
onmogelijk is.

De delen van de leidingen die buiten de gasdichte doos, maar in de
personenruimte gelegen zijn, bestaan nochtans uit één stuk en vertonen
geen lasnaden.

§ 3. De aansluitingen worden uitgevoerd door middel van draadge-
trokken verbindingen of door middel van zilver- of koperlassen onder
mof. De ellebogen en verloopstukken van roodkoperen leidingen zijn
van koper of messing.

§ 4. Daar waar de leidingen door het koetswerk gaan, worden ze
beschermd door middel van een element in soepel materiaal.

§ 5. De leidingen moeten meer dan 100 mm van elke uitlaatleiding
verwijderd blijven, tenzij ze afdoende beschermd zijn tegen de
thermische straling.

§ 6. De leidingen die zich onderaan de auto bevinden worden
afdoend tegen opspattende stenen beschermd.

§ 7. De gedeelten van de leidingen waarin door in serie geplaatste
afsluitkleppen vloeibaar L.P.G. kan opgesloten worden, moeten door
hun constructie of op een andere wijze afdoende beschermd zijn tegen
gevaarlijke drukstijgingen die zich kunnen voordoen bij normale
gebruiksvoorwaarden.

§ 8. De leidingen worden met tussenruimten van ten hoogste 500 mm
aan het koetswerk of het chassis vastgemaakt door middel van
klemmen. Tussen de klemmen en de leiding wordt een elastische stof
geplaatst.

§ 4. Le réservoir est monté à au moins 100 mm de tout conduit
d’échappement, sauf s’il est protégé d’une manière efficace contre le
rayonnement thermique.

Montage du réservoir dans le véhicule automobile
et remplissage à l’extérieur au moyen d’une canalisation

9. - § 1er. Le réservoir peut être monté dans le compartiment destiné
aux personnes ou dans le coffre, à condition que le remplissage à
l’extérieur se fasse au moyen d’une canalisation sous pression, et que le
réservoir soit équipé d’un boı̂tier d’étanchéité placé au-dessus de tous
ses accessoires.

§ 2. L’étanchéité entre le réservoir et le boı̂tier d’étanchéité est assurée
par un joint souple.

§ 3. Le boı̂tier d’étanchéité est fixé au réservoir au moyen de vis
métalliques ou d’une autre fixation aussi efficace. Toute fixation par
soudure sur le réservoir est interdite.

§ 4. La sortie du boı̂tier d’étanchéité est reliée directement à
l’extérieur du véhicule au moyen d’un tuyau armé dont la section libre
est au moins 500 mm2. Lors du passage du tuyau armé au travers de la
carrosserie, le tuyau est protégé par un élément rigide ou monté de
manière à avoir une sécurité équivalente.

La section libre du tuyau armé, monté avant la date de mise en
vigueur du présent arrêté, peut être inférieure à 500 mm2, elle est
toutefois de 100 mm2 au moins.

§ 5. La canalisation de remplissage (flexible ou rigide) est reliée au
réservoir au moyen d’une valve de remplissage montée sur le réservoir.

§ 6. Une connexion d’alimentation se trouve à l’extrémité de la
canalisation de remplissage.

§ 7. La connexion d’alimentation est montée dans un espace qui est
uniquement accessible de l’extérieur. Cet espace est étanche au gaz et
séparé des espaces pour personnes ou du coffre. La connexion
d’alimentation ne dépasse pas les contours du véhicule automobile.

§ 8. Le centre de la connexion d’alimentation est situé à au moins
300 mm du sol. Le clapet est d’un accès facile et protégé contre toute
projection venant des roues et contre la pénétration d’impuretés.

§ 9 Les câbles électriques doivent être efficacement protégés contre les
détériorations. Les connexions électriques situées dans le coffre et le
compartiment voyageurs doivent satisfaire à la classe d’isolement IP 40
selon la norme CEI 529. Toutes les autres connexions électriques
doivent satisfaire à la classe d’isolement IP 54 selon la norme CEI 529.

MONTAGE DES CANALISATIONS L.P.G.
10. - § 1er. Les canalisations L.P.G. sous pression sont constituées de

flexibles agréés ou de tuyaux en cuivre rouge recuit d’au moins 1 mm
d’épaisseur. Les tuyaux flexibles sous pression sont à remplacer au
moins tous les quinze ans.

§ 2. Une canalisation L.P.G. se composant de plus d’une pièce n’est
placée que là où le montage d’une canalisation en une seule pièce est
impossible.

Les parties des canalisations situées à l’extérieur de la boı̂te
d’étanchéité mais dans l’habitacle se composent, cependant, d’une
seule pièce et ne présentent pas de soudures.

§ 3. Les raccordements sont réalisés par raccords filetés ou par
soudure à l’argent ou au cuivre avec manchon. Les coudes et les
raccords des canalisations en cuivre rouge sont en cuivre ou en laiton.

§ 4. Lors du passage des canalisations au travers de la carrosserie,
celles-ci sont protégées par un élément en matière déformable.

§ 5. Les canalisations doivent passer à plus de 100 mm de tout
conduit d’échappement sauf si elles sont protégées efficacement contre
le rayonnement thermique.

§ 6. Les canalisations se trouvant sous le véhicule automobile sont
protégées d’une manière efficace contre la projection de pierres.

§ 7. Les parties des canalisations dans lesquelles le L.P.G. liquide peut
être enfermé entre des vannes d’isolement placées en série, doivent être
protégées d’une manière satisfaisante contre des augmentations dan-
gereuses de pression qui peuvent se présenter dans les conditions
normales d’utilisation.

§ 8. Les canalisations sont fixées à la carrosserie ou au châssis au
moyen d’attaches espacées de 500 mm au maximum. Le contact entre
l’attache et la canalisation se fait par l’interposition d’une matière
élastique.
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§ 9. De L.P.G.-leidingen die onder druk komen te staan en die door de
bestuurdersruimte, door de voor de reizigers bestemde afdelingen of
door een niet geventileerde ruimte lopen, worden gemonteerd in een
ruim en gasdicht omhulsel dat buiten de auto uitmondt. Dit omhulsel
belet dat het gas zich bij een eventueel lek in de leiding in de hierboven
genoemde plaatsen verspreidt.

§ 10. Alle niet onder druk zijnde leidingen worden met spanringen
aan de toebehoren bevestigd.

Voor de auto’s met een hoogst toegelaten massa tot en met 3.500 kg
bedraagt, bij een lege auto en met de ophanging in rijstand, de vrije
hoogte tot de grond onder de L.P.G.-leidingen ten minste 200 mm. Voor
de auto’s met een hoogst toegelaten massa van meer dan 3.500 kg
bedraagt die minimumafstand tot de grond 250 mm.

§ 11. De in § 10, alinea 2 opgelegde hoogten zijn facultatief indien de
leidingen onder de auto beschermd zijn door het chassis of door het
koetswerk.

MONTAGE VAN DE L.P.G.-AFSLUITKLEP
11. Bij andere L.P.G. installaties dan die waarbij het vloeibaar L.P.G.

rechtstreeks in de motor wordt geı̈njecteerd, wordt zo dicht mogelijk
vóór de ontspanner-verdamper in de L.P.G. leiding een elektromagne-
tische afsluitklep gemonteerd.

In de elektrische leiding naar de L.P.G.-afsluitklep bevindt zich een
smeltveiligheid.

De L.P.G.-afsluitklep mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan
de motor worden vastgemaakt, tenzij deze geı̈ntegreerd is in de
ontspanner – verdamper. Ze moet zich op minstens 100 mm van elke
uitlaatleiding bevinden tenzij ze afdoende beschermd is tegen de
thermische straling.

Bij L.P.G. installaties waarbij het vloeibaar L.P.G. rechtstreeks in de
motor wordt geı̈njecteerd, kunnen de L.P.G. injectoren als L.P.G.
afsluitklep dienst doen en mogen op de motor bevestigd zijn.

De L.P.G.-afsluitklep of de L.P.G. injectoren sluiten automatisch
wanneer :

1° de motor stopt;
2° van L.P.G. naar benzine wordt overgeschakeld;
3° de stroomtoevoer naar de klep wordt onderbroken.

MONTAGE VAN DE BENZINEAF-SLUITER
12. In de benzineleiding wordt een afsluitklep gemonteerd. Bij de

auto’s met injectiemotor kunnen de benzine injectoren als benzine-
afsluitkleppen beschouwd worden.

Tenzij de benzineafsluitklep speciaal is ontworpen om aan de motor
te worden bevestigd, moet ze aan het koetswerk of het chassis worden
vastgemaakt.

De benzineafsluitklep sluit automatisch wanneer van benzine naar
L.P.G. overgeschakeld wordt.

De leidingen die de benzineafsluitklep met de oorspronkelijke
benzineleiding verbinden, zijn van metaal of van een synthetisch
materiaal dat weerstand biedt aan benzine. Wanneer soepele leidingen
worden gebruikt, worden die bevestigd door middel van spanringen.

MONTAGE VAN DE GASBENZINE-OMSCHAKELAAR
13. De gas-benzine omschakelaar wordt zo gemonteerd, dat geen

enkel uitsteeksel voorkomt waaraan personen zich kunnen kwetsen.
De verschillende standen van de omschakelaar worden duidelijk

aangegeven.

MONTAGE VAN DE ONTSPANNERVERDAMPER
14. De ontspanner-verdamper wordt op een veilige plaats en zoveel

mogelijk trillingvrij en deugdelijk bevestigd.
De ontspanner-verdamper moet op minstens 100 mm van het

motorblok en van elke uitlaatleiding gemonteerd zijn, tenzij hij degelijk
beschermd is tegen de thermische straling ervan.

MONTAGE VAN DE LUCHT-L.P.G. MENGER
15. Voor de motoren die het vereisen, wordt de lucht-L.P.G.-menger

of de injector tussen de motor en het filterelement van het luchtfilter
gemonteerd.

PEILMETER
16. De aanwijzingen van de peilmeter zijn leesbaar vanaf de zetel van

de bestuurder van de auto.
De vereiste van alinea 1 is niet van toepassing op peilmeters die voor

de datum van het van kracht worden van dit besluit werden geplaatst.

§ 9. Les canalisations L.P.G. sous pression qui passent dans la cabine
du conducteur, dans les compartiments réservés aux voyageurs ou
dans un compartiment non ventilé, sont montées dans une large gaine
étanche débouchant à l’extérieur du véhicule. Cette gaine empêche le
gaz de se répandre dans les endroits susmentionnés en cas de fuite
éventuelle à une conduite.

§ 10. Toutes les canalisations qui ne se trouvent pas sous pression
sont fixées aux accessoires au moyen de colliers de serrage.

La hauteur libre sous les canalisations L.P.G. est, le véhicule
automobile étant à vide et la suspension en position route, d’au moins
200 mm par rapport au sol pour les véhicules automobiles dont la
masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3.500 kg. Cette
hauteur minimum est de 250 mm pour les véhicules automobiles dont
la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg.

§ 11. Les hauteurs imposées au § 10, alinéa 2 sont facultatives lorsque
les canalisations sous le véhicule automobile sont protégées par le
châssis ou la carrosserie.

MONTAGE DE LA VANNE D’ISOLEMENT L.P.G.
11. Pour les installations L.P.G. autres que celles où le L.P.G. liquide

est directement injecté dans le moteur, un clapet de fermeture
électromagnétique est monté dans la canalisation L.P.G. le plus près
possible du détendeur-vaporisateur ou intégré dedans.

Un fusible est intercalé dans l’alimentation électrique de la vanne
d’isolement L.P.G.

La vanne d’isolement L.P.G. ne peut ni directement ni indirectement
être fixée au moteur, à moins qu’elle ne soit intégrée dans le détendeur
– vaporisateur. Elle doit se trouver à au moins 100 mm de tout conduit
d’échappement à moins d’être efficacement protégée contre le rayon-
nement thermique.

Pour des installations L.P.G. où le L.P.G. liquide est directement
injecté dans le moteur, les injecteurs L.P.G. peuvent faire office de vanne
d’isolement L.P.G. et peuvent être fixés sur le moteur.

La vanne d’isolement L.P.G. ou les injecteurs L.P.G. se ferment
automatiquement lorsque :

1° le moteur s’arrête;
2° le commutateur passe de la position L.P.G. à la position essence;
3° son alimentation en électricité est interrompue.

MONTAGE DE LA VANNE A ESSENCE
12.Une vanne à essence est montée dans la canalisation à essence.

Pour les voitures à injection, les injecteurs à essence peuvent être
considérés comme vannes à essence.

A moins que la vanne à essence soit spécialement conçue pour être
fixée au moteur, elle doit être fixée à la carrosserie ou au châssis.

La vanne à essence se ferme automatiquement lorsque le commuta-
teur passe de la position essence à la position L.P.G.

Les tuyauteries reliant la vanne à essence à la canalisation d’essence
d’origine sont métalliques ou en matière synthétique résistant à
l’essence. Lors de l’emploi de tuyauteries souples, celles-ci sont fixées
au moyen de colliers de serrage.

MONTAGE DU COMMUTATEUR GAZ-ESSENCE
13. Le commutateur gaz-essence est monté de façon qu’il ne présente

aucune saillie pouvant blesser des personnes.
Les différentes positions du commutateur sont clairement indiquées.

MONTAGE DU DETENDEUR-VAPORISATEUR
14. Le détendeur-vaporisateur est fixé à un endroit sûr, adéquat et

autant que possible à l’abri des vibrations.
Le détendeur-vaporisateur doit être monté à un minimum de 100 mm

du bloc moteur et de tout conduit d’échappement, à moins d’être
efficacement protégé contre son rayonnement thermique.

MONTAGE DU MELANGEUR AIR-L.P.G.
15. Pour les moteurs qui le requièrent, le mélangeur air-L.P.G. ou

l’injecteur est monté entre le moteur et l’élément de filtration du filtre à
air.

JAUGE
16. Les indications de la jauge sont lisibles à partir du siège du

conducteur du véhicule automobile.
L’exigence citée à l’alinéa 1er n’est pas d’application pour les jauges

placées avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.
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ELECTRISCHE INSTALLATIE

17. De electrische installatie van het L.P.G.-systeem wordt beschermd
door tenminste één onafhankelijke smeltveiligheid. Alleen het over-
brengingssysteem van de inhoudsmeter naar het instrumentenbord
mag hierop een uitzon-dering maken. De stroomsterkte van dit systeem
is in dat geval echter beperkt tot ten hoogste 0,1 Ampère.

DICHTHEIDSCONTROLE

18. Wanneer het toebehoren op het reservoir gemonteerd is, moet een
dichtheidscontrole worden uitgevoerd door het reservoir onder een
druk van 10 bar te zetten door middel van een onontvlambaar gas.

MONTAGEPLAATJE

19. De monteur die een L.P.G. –installatie heeft gemonteerd of
gewijzigd kleeft een montageplaatje op een gemakkelijk toegankelijke
en beschermde plaats, indien mogelijk op het reservoir.

Het plaatje is zelfvernietigend bij poging tot verwijderen, en is
conform met het model beschreven hierna.

Het plaatje is opgesteld in de taal van het keuringsbewijs bepaald bij
artikel 11, § 5 van dit koninklijk besluit.

L.P.G. — xxx :
(Numéro d’agrément de l’installateur)
(Erkenningsnummer van de installateur)
(Betriebserlaubnisnummer des Installateurs)

Nom et adresse de l’installateur :
Naam en adres van de installateur :
Name und Anschrift des Installateurs:

Marque de fabrique du réservoir :
Fabrieksmerk van het reservoir :
Fabrikzeichen des Behälters:
Numéro du réservoir :
Nummer van het reservoir :
Nummer des Behälters:
Type et capacité :
Type en capaciteit :
Typ und Inhalt:
Date d’épreuve :
Datum van proef :
Prüfungsdatum:
Marque d’homologation :
Goedkeuringsmerk :
Genehmigungsmerkzeichen:

N° de l’attestation de montage :
Nr. van het montagegetuigschrift :
Nummer der Montagebescheinigung:

Date de l’intervention :
Datum van de ingreep :
Datum des Eingriffs:

NEVENINSTALLATIES

20. Er mogen op de L.P.G.-installatie geen neveninstallaties, zoals
verwarming, kookfornuis e.d. worden aangesloten.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw,
J. GABRIELS

INSTALLATION ELECTRIQUE

17. L’installation électrique du système L.P.G. est protégée par au
moins un fusible indépendant. Seul le système de transmission de la
jauge vers les instruments de bord peut faire ici exception. Dans ce cas,
l’intensité du courant électrique de ce système doit être limitée à
0,1 Ampère au plus.

CONTRÔLE D’ETANCHEITE

18. Les accessoires étant montés sur le réservoir, un contrôle
d’étanchéité doit être effectué en mettant le réservoir sous pression au
moyen d’un gaz ininflammable à 10 bars.

PLAQUETTE DE MONTAGE

19. Le monteur qui a réalisé ou modifié une installation L.P.G. appose
dans un endroit facilement accessible et protégé, si possible sur le
réservoir, une plaquette de montage.

La plaquette est autodestructrice lors de toute tentative d’enlèvement
et est conforme au modèle repris ci-dessous.

La plaquette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le
certificat de visite prévu à l’article 11, § 5 du présent arrêté royal.

INSTALLATIONS AUXILIAIRES

20. Il ne peut être connecté sur l’installation L.P.G. aucun consom-
mateur auxiliaire comme par exemple un chauffage, une cuisi-
nière, etc…

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
J. GABRIELS
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Bijlage D bij het koninklijk besluit van 9 mei 2001 betreffende het
gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) voor het
aandrijven van auto’s.

MONTAGEGETUIGSCHRIFT
Nr. :

Wij ondergetekenden
Bevestigen dat het voertuig hieronder beschreven voldoet aan de

voorschriften van het koninklijk besluit van …. betreffende het gebruik
van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) voor het aandrijven
van auto’s.

1. Kenmerken van het voertuig
Merk en type :
Chassisnummer :
2. Beschrijving van de toebehoren

L.P.G. reservoir
— fabrieksmerk :
— nummer van het reservoir :
— type en capaciteit
— fabricagedatum :
— goedkeuringsmerk :
Ontspanner-verdamper
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
L.P.G. afsluitklep
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Buigzame leidingen
— Vulleiding :
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
— fabricagedatum
— L.P.G. leiding :
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
— fabricagedatum
Vulklep
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Automatische 80 %-vullingsbegrenzer
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Veiligheidsklep
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Electrisch bediende gasafnamekraan met doorstroombegrenzer
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Gasdichte doos
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Peilmeter
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :

3. Beschrijving van de toebehoren bij vloeistofinjectie
L.P.G.-voedingsleiding
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
— fabricagedatum
Brandstoffilter (indien niet geı̈ntegreerd in een ander onderdeel)
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Electrische tankdoorvoer
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Inspuitunit
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Retourklep
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
L.P.G.-pomp

Annexe D à l’arrêté royal du relatif à l’utilisation des gaz de pétrole
liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles.

ATTESTATION DE MONTAGE
N° :

Nous soussignés
certifions que le véhicule décrit ci-dessous est apte à utiliser les L.P.G.

comme carburant pour sa propulsion et répond aux prescriptions de
l’arrêté royal du …. relatif à l’utilisation des Gaz de pétrole liquéfiés
(L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles

1. Caractéristiques du véhicule
Marque et type :
Numéro de châssis :
2. Description des accessoires

Réservoir L.P.G.
— marque de fabrique :
— n° du réservoir :
— type et capacité
— date de fabrication :
— marque d’homologation :
Détendeur-vaporisateur
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Vanne d’isolement L.P.G.
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Flexibles
— Flexible de remplissage :
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
— date de fabrication
— Flexible L.P.G. :
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
— date de fabrication
Valve de remplissage
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Dispositif automatique limitant le remplissage à 80 %
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Soupape de sécurité
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Robinet de service électrique avec soupape limitatrice de débit
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Boı̂tier d’étanchéité
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Jauge
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :

3. Description des accessoires pour injection liquide
Conduit d’alimention L.P.G.
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
— date de fabrication
Filtre à carburant (si non intégré dans un autre organe)
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Passage des câbles électriques dans le réservoir
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Unité d’injection
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Soupape de retour
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Pompe à L.P.G.
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— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :
Drukregelaar met L.P.G.-afsluiter
— fabrieksmerk :
— goedkeuringsmerk :

4. Korte beschrijving van de uitgevoerde werken
5. Installateur
Naam
Adres
Gemeente
Erkenningsnummer
Naam van de erkende monteur
Echt verklaard
Gedaan te ....................... op ................. (D/M/J)
Handtekening(en)
Nagezien in het station nr.
Gedaan te ....................... op ................. (D/M/J)
Stempel van de autokeuring.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw,
J. GABRIELS

Bijlage E bij het koninklijk besluit van 9 mei 2001 betreffende het
gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) voor het
aandrijven van auto’s.

Model van vignet zoals voorgeschreven in artikel 11, § 5.
Het vignet is opgesteld in de taal van het keuringsbewijs bepaald bij

artikel 11, § 1.

L.P.G. – A.R. : (date)
Station n° :

L.P.G. – K.B. : (datum)
Nr. station :

L.P.G. – K.E. : (Datum)
Nr. Prüfstelle :

Année du prochain contrôle
du réservoir :

Jaar van de volgende keuring
van het reservoir :

Jahr der nächster Ueberprüfung
des Behälters :

N° d’agrément de l’installateur : Erkenningsnr. van de installateur : Nummer der Betriebserlaubnis
des Installateurs :

Valable jusqu’au : Geldig tot : Gültig bis :

Numéro de châssis : Chassisnummer : Fahrgestellnummer :

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

De Minister van Middenstand en Landbouw,
J. GABRIELS

— marque de fabrique :
— marque d’homologation :
Régulateur de pression avec obturateur L.P.G.
— marque de fabrique :
— marque d’homologation :

4. Brève description des travaux effectués
5. Installateur
Nom
Adresse
Localité
N° d’agrément
Nom du monteur agréé
Certifié sincèr
Fait à ....................... le ................. (J/M/A)
Signature(s)
Vérifié à la station n°
Fait à ....................... le ................. (J/M/A)
Sceau de l’inspection automobile.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
J. GABRIELS

Annexe E à l’arrêté royal du 9 mai 2001relatif à l’utilisation des gaz de
pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles

Modèle de la vignette prescrite à l’article 11, § 5.
La vignette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le certificat

de visite prévu à l’article 11, § 1er.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

Le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
J. GABRIELS
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