Geachte Klant,

Asse, 1 Juni 2012

Betreft : Wetgeving Living Lights
Naar aanleiding van een vergadering van bepaalde certifiëringsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie
hebben we besloten een aantal veranderingen door te voeren in ons aanbod, meer bepaald met betrekking tot de Living
Lights.
De Living Lights met refs 227-DV/+, 228-DV/+, 234-DV/+, 235-DV/+, 236-DV/+ en 237-DV/+ worden vanaf heden niet
meer aangeboden.
Deze beslissing is het gevolg van verschillende, niet-uniforme interpretaties van geldende regelgeving door
bepaalde lidstaten van de Europese Unie. Wij willen dat uw en uw klanten niet enkel kunnen profiteren van
betrouwbare, innovatieve producten van hoge kwaliteit, maar dat jullie ook beschermd worden tegen twijfels en
vooroordelen van overheden en wetshandhavingsinstanties voor het wegvervoer.
Ondanks het feit dat alle Living Lights over alle wettelijk verplichte goedkeuringen en certificaten beschikken (U
kan deze aanvragen per email op info@aeb.be) om op de markt gebracht te worden, zorgen de bovengenoemde
lampen voor controverse vanwege hun innovatieve, specifieke karakter en de vernieuwende oplossingen die zij
bevatten. Er werd ons meegedeeld dat de lampen met de bovengenoemde onderdeelnummers de belangstelling
hebben gewekt van wetshandhavingsdiensten en -instanties, die voertuigen die uitgerust zijn met onze lampen
analyseren en ter plekke een vaak intuïtieve interpretatie van de wet toepassen. Zodra de certificaten worden
voorgelegd, worden alle twijfels steeds van tafel geveegd. Het is echter niet aan de (eind)gebruikers van onze
producten om zich te verantwoorden of mensen te overtuigen, en onze lampen zouden hen moeten helpen om zich
vlotter te bewegen in het verkeer in plaats van vertragingen en hinder te veroorzaken.
Vanwege de hiervoor genoemde redenen nemen wij de vermelde lampen uit ons aanbod, ondanks het feit dat
zij over de wettelijk vereiste goedkeuring en certificaten beschikken.
Deze beslissing is eveneens een anticipering op een aantal geplande wetswijzigingen, waardoor we kunnen
vermijden dat we ons nadien aan die wijzigingen moeten aanpassen.
Wij houden eraan U te informeren dat de ‘gewone’ (dode) versies uiteraard wel in het gamma blijven omdat
deze niet zorgen voor verschillende interpretaties en mogelijke twijfels.
(refs 227-DV, 228-DV, 234-DV, 235-DV, 236-DV en 237-DV)
We wensen nogmaals te benadrukken dat de Living Lights over alle wettelijk verplichte goedkeuringen en
certificaten beschikken.
We zijn ervan overtuigd dat onze beslissing zich zal uiten in een voorgezette succesvolle samenwerking.
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.
Met Vriendelijke Groeten,
David Van der Auwera
Gedelegeerd Bestuurder – AEB NV

