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Bulletin 04-2014 
 

Het Bestuur Sectie Rally's heeft op 19-02-2014 besloten tot: 

 

Op maandag 10 februari  heeft de FIA bekend gemaakt dat LED-verlichting in rallies onder bepaalde 

omstandigheden wordt toegestaan. Die omstandigheden zijn op dit moment: 

 De units moeten zichtbaar zijn voorzien van een E-keur, 

 Een complete LED-unit telt als 1 voorwaarts stralend element (in de zin van de Annexe J). Het 
maakt dus geen verschil uit hoeveel LEDS een unit is opgebouwd, 1 unit telt voor 1 
voorwaarts stralend element. 

Er wordt niets gezegd over het gelijktijdig naast elkaar gebruiken van LED-units en normale extra 

schijnwerpers; voorlopig zal elke combinatie worden toegestaan die voldoet aan de Annexe J. Dat 

houdt in dat lampen en LED-units in paren moeten worden aangebracht, maar dat 2 lamp-paren en 1 

LED-paar of andersom ook zal worden toegelaten. 

De definitief nog te publiceren tekst van de Annexe J kan op details afwijken van wat hierboven is 

aangegeven; gebruikers wordt geadviseerd om de Annexe J op dit punt nauwgezet te volgen 

teneinde te blijven voldoen aan de reglementen. Er is geen indicatie wanneer die definitieve versie 

gepubliceerd gaat worden. 

Aangenomen mag worden dat deze regels gelden voor alle onder de FIA-regels gehouden rallies, en 

dat deze regels ook in het buitenland op deze wijze zullen worden geïnterpreteerd. 

Gebruikers van LED-verlichting worden erop gewezen dat er bij de technische keuring gecontroleerd 

zal worden dat deze units geen scherpe uitstekende delen bevatten. 

In hoeverre deze units wel of niet door de RDW zijn toegelaten voor wegverkeer in Nederland is voor 

rekening en verantwoording van de deelnemer. Dat deze units door de FIA/KNAF worden toegelaten 

impliceert niet dat ze ook door de RDW voor weggebruik zijn vrijgegeven. 

 

Deze reglementswijzigingen zijn met onmiddellijke ingang  van kracht (19-02-2014).  
 
Namens het Bestuur Sectie Rally's 
Aart de Wilde  
Coördinator Reglementszaken 
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