Q&A registratie- en kentekenplaatplicht landof bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines, land- of
bosbouwaanhangwagens en verwisselbare
getrokken uitrustingsstukken

Q&A APK-plicht (land)bouwvoertuigen
Voertuigeigenaar
Is APK verplicht voor mijn land- of bosbouwtrekker?
De APK-plicht is afhankelijk van het voertuig en hoe het voertuig gebruikt wordt. De APKverplichting geldt voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximale
constructiesnelheid van meer dan 40 km/h. Uitzonderingen zijn er voor land- en
bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of
visserijdoeleinden en hoofdzakelijk gebruikmaken van het terrein waar deze activiteiten
plaatsvinden, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers.
Hoe weet ik dat een land- of bosbouwtrekker gekeurd moet worden?
Dit moet de voertuigeigenaar zelf bepalen aan de hand van het kentekenbewijs en het gebruik:
 Is het een land- of bosbouwtrekker op wielen (categorie T5 of T*b)
 De ‘datum eerste toelating’ is niet ouder dan 50 jaar
 De maximale constructiesnelheid is meer 40 km/h
 De uitzondering is een gebruikseis waarvan alleen de voertuigeigenaar kan bepalen of
deze daaraan voldoet. U bent zelf verantwoordelijk dat het voertuig APK gekeurd wordt.
Hoe dikwijls moet een land- of bosbouwtrekker gekeurd worden?
De APK-frequentie voor nieuwe (land)bouwtrekkers is vastgesteld op 4-2-2-2. Dit betekent dat
een land- of bosbouwtrekker voor het eerst gekeurd moet worden als deze 4 jaar oud is en
daarna om de 2 jaar.
Krijgt de voertuigeigenaar een brief voor de APK?
Nee, er wordt geen oproepbrief gestuurd door de RDW. De APK-verplichting is gekoppeld aan
het gebruik van het voertuig en dat is vooraf niet vast te stellen. De voertuigeigenaar wordt
alleen geïnformeerd als het voertuig eenmaal APK-gekeurd is geweest en het weer tijd wordt
voor APK. De eigenaar of houder van het voertuig bepaalt zelf of de APK nog van toepassing is.
Waar kan ik een (land)bouwtrekker laten keuren?
Bij een bedrijf met de erkenning APK3. Aan de buitenzijde van een pand van een bedrijf met de
erkenning APK3 is de sticker ‘APK landbouwvoertuigen’ zichtbaar.
Moet een land- of bosbouwtrekker die valt onder de APK-plicht direct na de registratie
gekeurd worden?
In de beginfase is er een overgangsregeling voor de keuringsplicht voor land- of
bosbouwtrekkers die voor 1 januari 2021 in gebruik genomen zijn. Afhankelijk van de datum van
eerste toelating geldt een tijdvak waarin uw land- of bosbouwtrekker keuringsplichtig wordt. Dit
voorkomt dat een land- of bosbouwtrekker direct keuringsplichtig is na de registratie. De
overgangsregeling met de bijbehorende data kunt u straks vinden op de website van de RDW.

APK-keurmeester
Hoe kan ik APK3-keurmeester worden?
Om APK3-keurmeester te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en moet u met
goed gevolg het examen APK3-keurmeester afleggen. Dit examen wordt afgenomen door het
IBKI.

Wanneer kan ik inschrijven voor het APK3-examen?
Inschrijven voor dit examen is waarschijnlijk mogelijk vanaf medio februari 2021. Voor meer info
kijk op www.ibki.nl
Hoe kom ik aan de APK3-regelgeving?
De APK regelgeving voor land- of bosbouwtrekkers is vanaf 1 januari 2021 alleen online
beschikbaar via www.rdw.nl/handboeken

Erkenninghouder
Hoe vraag ik een erkenning APK3 aan?
Voor een aanvraag zie: www.rdw.nl
Wanneer kan ik een erkenning aanvragen?
U kunt vanaf 1 februari 2021 een erkenning APK3 aanvragen bij de RDW.
Waar moet mijn bedrijf aan voldoen voor het krijgen van een APK3-erkenning?
Om als RDW-erkend keuringsstation te mogen werken, moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebouw, de infrastructuur en de
apparatuur. Meer informatie volgt op www.rdw.nl.
Hoeveel land- of bosbouwtrekkers worden er jaarlijks APK-keuringsplichtig?
Het is onduidelijk hoeveel land- of bosbouwtrekkers APK-keuringsplichtig worden.
Vervangt APK3 de SKL-trekkerkeuring?
Nee. De SKL keuring is een keuring gericht op arbeidsmiddelen en vloeit voort uit de
arbeidsomstandighedenwet.
Met welke kosten moet ik rekening houden?
Aan een aanvraag van een erkenning of bevoegdheid zijn aanvraagkosten verbonden. De RDW
houdt toezicht op de afgegeven erkenningen en bevoegdheden. Hiervoor brengt de RDW het
jaarlijkse instandhoudingstarief in rekening.
Bij het inrichten van een erkend keuringsstation ontkomt u niet aan kosten. De hoogte hiervan is
afhankelijk van de situatie in uw bedrijf. Een algemene inschatting is niet te geven. In tabel 1
vindt u een voorlopig overzicht van de benodigde apparatuur. Wijzigingen zijn hierin nog
mogelijk.

