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Technische informatie  

 

De illegale Xenon ombouw is 
gevaarlijk en absoluut verboden 
  
De gebruikslicentie van het voertuig 
vervalt, de verzekering wordt 
ingetrokken – zeer groot 
verblindingsgevaar 

 
 

 
Deze handleiding is een waarschuwing voor doe-het-zelvers: 
men koopt een set met kabels, een Xenon lichtbron en een 
voorschakelapparaat, men verwijdert de halogeenlamp uit de 
koplamp, maakt een gat in de afdekkap, steekt de Xenon 
lamp in de reflector, verbindt het elektronische 
voorschakelapparaat met het boordnet, en de Xenon 
koplamp is klaar. Wie zo te werk gaat, brengt de andere 
personen in het verkeer door de extreme verblinding in 
gevaar, en pleegt een inbreuk op de wet: de gebruikslicentie 
van zijn voertuig vervalt en de verzekering wordt ingetrokken. 
Wettelijk toegestaan zijn enkel  en alleen: volledige en 
gekeurde Xenon koplampensets, met inbegrip van een 
automatische lichthoogteregeling en een reinigingsinstallatie 
voor de koplampen.  

 

  
Waarom is het verboden van een halogeen koplamp een 
Xenon koplamp te maken: 
 
In Europa mogen enkel complete Xenon koplampsystemen 
omgebouwd worden. Zij bestaan uit een set gekeurde 
koplampen (ongeveer met het kenteken E1 op het 
afsluitvenster), een automatische lichthoogteregeling en een 
reinigingsinstallatie voor de koplampen (voorschrift volgens 
de ECE-regeling R48 en § 50 STVO, paragraaf 10). 
Elke koplamp beschikt over zijn licentie samen met de 
lichtbron (halogeen of Xenon), waarmee hij uitgevoerd is. 
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Wanneer de lichtbron door een noch gekeurde noch voor de 
desbetreffende licentie van de koplamp voorziene lichtbron 
vervangen wordt, vervalt deze licentie en bijgevolg de 
gebruikslicentie van het voertuig (§19 STVZO, Paragraaf 2, 
Regel 2, Nr. 1).  Rijden zonder gebruikslicentie leidt tot een 
verminderde verzekeringsbescherming (§ 5, Paragraaf 1, Nr. 
3 KfzPflVV, Verordening op de Verplichte Verzekering voor 
Motorvoertuigen). Ook de persoon die dergelijke, niet 
gekeurde koplampen verkoopt moet rekening houden met 
schadeclaims door de koper. Want door het verkopen van 
deze delen aanvaardt de verkoper niet alleen dat de garantie  
voor het voorziene doel gebruikt mag worden, maar soms 
ook de risico’s van de schade, en dit in onbeperkte mate. 
 
Hoge verblindingswaarden: Bij metingen in het 
lichtlaboratorium hebben Hella specialisten vastgesteld dat 
de actieve lichtverdeling van een koplamp die voor 
halogeenlampen ontwikkeld werd en nu illegaal met een 
Xenon lichtbron bedreven wordt, in geen enkel geval nog 
langer aan de oorspronkelijke berekende waarden 
beantwoordt.  Bij reflectiesystemen worden 
verblindingswaarden gemeten die de toegelaten 
grenswaarden tot 100 keer overschrijden. De koplampen van 
deze voertuigen hebben dan geen licht-donker grens meer 
en kunnen ook niet meer ingesteld worden. De 
verblindingswaarden beantwoorden aan de waarden van het 
grootlicht. Hierdoor worden de andere deelnemers aan het 
verkeer in zeer grote mate in gevaar gebracht. 
 
Volledig legaal is echter de ombouw van Xenon 
koplampen zoals zij door Hella als complete sets (gekeurde 
dubbele koplampen, regeling van de lichtwijdte en 
reinigingsinstallatie voor de koplampen) ondertussen voor 
Audi A3, BMW 5er, Ford Focus, Mercedes-Benz E-Klasse, 
Opel Astra, VW Golf IV evenals voor de bedrijfswagens 
Mercedes-Benz Actros, Scania BR4 en Fiat Ducato (vanaf 
januari 2003) aangeboden worden. Daarmee kan op optimale 
wijze gebruik gemaakt worden van het zeer efficiënte Xenon 
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licht:  

• meer dan het dubbele lichtvermogen in vergelijking 
met een halogeenlamp 

• een heldere en bredere verlening van de rijweg;  

• een lichtkwaliteit  kort  het daglicht benaderd 
(kleurentemperatuur halogeenlicht  3.200 Kelvin, 
Xenonlicht 4.300 Kelvin, daglicht bij zonneschijn 5.300 
Kelvin); dit beantwoordt aan het gezichtsvermogen 
van de mens. De autobestuurder is niet zo snel 
vermoeid en rijdt meer ontspannen.  

• Gevaren op de rand van de rijweg of hindernissen 
voor het voertuig worden vroeger herkend, 
voetgangers en fietsers zijn beter zichtbaar.  

• Het Xenonlicht versterkt de contrasten en de het 
herkennen van de kleur. Bij slechte 
weersomstandigheden zal de bestuurder beter kunnen 
zien.  

 
 


