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In het ontheffingenbeleid is de
ontheffingsgrond Right to
Challenge opgenomen. Eigenaren
van dieselauto’s die ouder zijn dan
de gestelde DET-grenzen én die
menen dat hun voertuigen wel
voldoen aan de gewenste Euro 3
emissienorm moeten dit bij de
gemeente kunnen aantonen.
Wanneer een auto niet voldoet, kan men alleen op basis
van rapportages en/of documenten aantonen dat de
auto aan de gestelde normen voldoet. Deze documenten
kunnen afkomstig zijn van een geaccrediteerde
testinstantie of van de fabrikant zelf.
In de volgende twee gevallen kunt u een ontheffing op
basis van Right to Challenge aanvragen:
1. Uw auto voldoet aan de Euro 3 emissienorm maar
deze is niet of onvolledig opgenomen in de RDW
voertuigregistratie.
Je toont dit aan met een document van de fabrikant,
dealer of van een geaccrediteerd testhuis waarop
het bewijs te vinden is dat de auto wel voldoet aan
de euro 3 norm voor dieselauto’s. Op het document
moeten de verplichte emissiewaarden staan, het EU
testprotocol waarmee de waarden gemeten zijn én
het unieke Voertuig Identificatie Nummer (VIN). Een
voorbeeld van zo’n document is het Certificaat van
Overeenstemming (CvO) van het voertuig.
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2. U wilt uw auto op diesel, door inbouw van een
nieuwe(re) motor, laten opwaarderen tot de Euro 3
norm:
Indien er gebruik wordt gemaakt van een motor uit
een auto van een latere generatie van hetzelfde model
kan met een verklaring van de fabrikant of dealer
aangetoond worden dat de auto kan voldoen aan de
emissie-eisen.
Hierbij moet de dealer verklaren/aantonen:
• Dat er geen carrosserie verschillen zijn tussen de
aangepaste auto en de donorauto;
• Dat de motor inclusief het nagasbehandelingssysteem
en sensoren conform fabrieksaanwijzingen zijn
geïnstalleerd;
• Met certificaten aantonen dat de donorauto of de
motor daarvan minimaal voldeed aan de Euro 3 norm.
Wanneer de gemeente betwijfelt of de ombouw voldoet
aan de emissie-eisen kan alsnog een test van de auto bij
een geaccrediteerd testhuis geëist worden.
Wij adviseren grote terughoudendheid en overleg met
de gemeente voordat u voor deze optie kiest. Neem
hiervoor contact op met vvso@rotterdam.nl.

