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Annex 1 (corrosie), behorende bij de artikelen 5 tot en met 7
Motorvoertuigen die geen volledig dragend chassis hebben; roestschadegradatie bij maximum 
functieverlies per onderdeel, per bevestiging van een onderdeel of per sectie van de bodemplaat.

Algemene bouwwijze van het voertuig Roestschade -
gradatie

Beoordelingsprincipe 
volgens afdeling 1,
artikel:

Langs- en dwarsliggers

Dwarsliggers
Dwarsbalk achter achterwielophanging bij motor achterin 6E 7
Dwarsbalk vóór voorwielophanging 6E 7
Hoofddwarsbalk 6E 7
Hulpdwarsbalk 4E 7
Balkje ter versteviging van een plaatdeel en niet bevestigd aan 
een andere balk of ander plaatdeel

1E 7

Langsliggers
Dorpel: de dorpellengte is de onderzijde van een deur 
respectievelijk twee deuren indien geen tussenstijl aanwezig is. 
Indien een tussenstijl aanwezig is en de twee deuren sluiten niet 
geheel aan, moet voor de lengtebepaling het gedeelte tussen de 
deuren in twee helften worden verdeeld. Iedere helft wordt bij 
de lengte van de ene respectievelijk de andere dorpel opgeteld.

6E 7

Eindlangsbalk
Eindlangsbalk: de lengte van de eindlangsbalk wordt gemeten 
vanaf de achterzijde van de balk tot het begin van het 
horizontale deel van de bodemplaat.

8E 7

Bevestiging aan bodemplaat of laadvloer 8E 12

Frontlangsbalk
Frontlangsbalk: de lengte van de frontlangsbalk wordt gemeten 
vanaf de voorzijde van de balk tot het begin van het horizontale 
deel van de bodemplaat.

8E 7

Bevestiging aan bodemplaat of schutbord 8E 12
Hoofdlangsbalk 6E 7
Hulplangsbalk 4E 7

Subframe
Subframe voor of achter 6E 7
Bevestiging subframe per punt aan carrosserie of balk 6E 12

Begin- en eindstukken van een balk die buiten de vastgestelde 
lengte vallen met een maximum van 150 mm

1E 7

Deurstijl: de lengte is zoals weergegeven in figuur 1 (blz. 58) 6E 7
Raamstijl: de lengte is zoals weergegeven in figuur 1 (blz. 58) 6E 7

Bodemplaatsectie 8E 8 en 9
Deurplaat 1E 11
Kofferbodem 4E 11
Kofferbodem belast door bevestiging brandstoftank of 
koppelinrichting (trekhaak)

8E 11

Kofferdeksel 1E 11
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Algemene bouwwijze van het voertuig Roestschade -
gradatie 

Beoordelingsprincipe 
volgens afdeling 1, 
artikel: 

Motorkap 1E 11 
Plaatdeel waaraan lichtarmatuur is bevestigd 4E 11 
Schutbord 4E 11 
Schoorplaat (verstevigingsplaat) tussen schutbord of deurstijl en 
bovenzijde wielkast 

6E 11 

Voorste of achterste buitenscherm 4E 11 

Schroefveerkoker 
Bevestiging schroefveerkoker 8E 12 

Wielkast 
Wielkast 8E 10 

Wielkast ter plaatse van voorwiel (gedeeltelijk) belast door schokdemper of schroefveer  
Bevestiging aan bovenzijde 6E 10 
Bevestiging aan schutbord 6E 10 
Bevestiging aan onderzijde 6E 10 

Wielkast ter plaatse van achterwiel (gedeeltelijk) belast door schokdemper of schroefveer  
Bevestiging aan buitenscherm 4E 10 
Bevestiging van de helften van de wielkast  6E 10 
Bevestiging aan bodemplaat of kofferbodem 6E 10 

Wielkast ter plaatse van achterwiel zonder bevestiging van de schokdemper of schroefveer  
Bevestiging van de helften van de wielkast 4E 10 

Motor 
Totale motorbevestiging 8E 12 
Totale brandstoftankbevestiging aan carrosserie of chassis  8E 12 

Krachtoverbrenging 
Bevestiging per punt van de aandrijving 8E 12 

Assen 
Bevestiging van de as 8E 12 
Bevestiging van de reactie-arm of panhardstang 8E 12 
Bevestiging van de bovenste of onderste wielgeleidingselement 8E 12 

Ophanging 
Bevestiging van de schokdemper 6E 12 
Bevestiging van de veer 8E 12 
Bevestiging van de veerhand of veerschommel 8E 12 

Stuurinrichting   
Bevestiging van de hulppitmanarm 8E 12 
Bevestiging van het stuurhuis per bout 8E 12 
Bevestiging van de overige onderdelen 8E 12 

Reminrichting   
Bevestiging van de hoofdremcilinder 8E 12 
Bevestiging van het rempedaal 8E 12 
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Algemene bouwwijze van het voertuig Roestschade -
gradatie 

Beoordelingsprincipe 
volgens afdeling 1, 
artikel: 

Carrosserie 
Bevestiging per punt van de autogordel 8E 12 

Deursloten en -scharnieren 
Bevestiging van de scharnieren dan wel geleiding schuifdeur 
per deur 

6E 12 

Bevestiging van de sloten per deur 6E 12 

Indien de autogordel aan de deur is gemonteerd  
Bevestiging van de scharnieren dan wel geleiding schuifdeur 
per deur 

8E 12 

Bevestiging van de sloten per deur 8E 12 

Motorkap, kofferdeksel en aerodynamische voorzieningen en uitrusting  
Totale bevestiging van de scharnieren 6E 12 
Totale bevestiging van de sloten 6E 12 

Zitplaatsen 
Bevestiging per punt van de zitplaats 6E 12 

Indien de autogordel aan de zitplaats is bevestigd 
Bevestiging per punt van de zitplaats 8E 12 

Lichten 
Bevestiging van het lichtarmatuur 4E 12 

Verbinding tussen motorvoertuig en aanhangwagen 
Bevestiging per punt van de koppelinrichting voor een 
aanhangwagen 

8E 12 

  

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Lengte deurstijl en raamstijl 


