Factsheet registratie- en kentekenplaatplicht
land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines, land- of
bosbouwaanhangwagens en verwisselbare
getrokken uitrustingsstukken

APK3 land- of bosbouwtrekkers
Deze factsheet geeft algemene informatie over de invoering van een verplichte APK voor
land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan
40 km/h. In deze factsheet worden deze voertuigen verder aangeduid als ‘land- of
bosbouwtrekkers’. De APK voor land- of bosbouwtrekkers, ofwel APK3, gaat van start op
1 mei 2021.

Waarom wordt APK voor land- of bosbouwtrekkers ingevoerd?
De APK3 vloeit voort uit een Europese richtlijn (2014/45/EU). Deze heeft ten doel de
verkeersveiligheid te verbeteren. In de richtlijn zijn alle voertuigcategorieën opgenomen
waarvoor een APK-plicht geldt of gaat gelden. Hierin is ook de APK3 voor land- en
bosbouwtrekkers op wielen met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km/h (cat
T..b en T5) opgenomen.

Vrijstelling APK-plicht
Op de APK-plicht voor land- en bosbouwtrekkers geldt ook een uitzondering voor het gebruik
van het voertuig. Land- of bosbouwtrekkers zijn uitgezonderd van de APK-plicht als ze:
•
worden gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden en
•
als ze hoofdzakelijk gebruikmaken van het terrein waar deze activiteiten plaatsvinden,
met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers.

Waar krijgt u straks mogelijk mee te maken?
•
APK-keuring van land- of bosbouwtrekker
•
Erkenning APK3
•
APK3-keurmeester

Keuring van land- of bosbouwtrekker
Alle eigenaren/houders van land- of bosbouwtrekkers die vallen onder de APK-plicht en geen
vrijstelling hebben moeten voldoen aan de APK-verplichting. Valt een land- of bosbouwtrekker
onder de APK-plicht? Dan moet de trekker vier jaar nadat het voor het eerst op de weg is
gekomen, worden gekeurd. Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden
gekeurd. Is de land- of bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag u er niet mee rijden op de
openbare weg.

APK3- erkenning
De uitvoering van de APK is in Nederland belegd bij de branche en onder voorwaarden kunt u
erkend worden voor het uitvoeren van de keuringen. Voor de uitvoering van de APK van landen bosbouwtrekkers is een nieuwe APK-erkenning geïntroduceerd (APK3). Wilt u de APK van
land- en bosbouwtrekkers gaan uitvoeren, dan moet u een erkenning APK3 aanvragen. Deze
kunt u vanaf 1 februari 2021 aanvragen bij de RDW.
Een erkenning houdt in dat u bepaalde diensten/handelingen mag uitvoeren namens de RDW.
De RDW geeft een erkenning af als u aan een aantal vastgestelde eisen voldoet. Aan een
erkenning zijn kosten verbonden. Naast aanvraagkosten betaalt u een jaarlijks

instandhoudingstarief. De tarieven zijn te vinden op www.rdw.nl, onder zakelijk/startend
(voertuig)bedrijf.
De APK-erkenninghouder heeft de verantwoordelijkheid voor het op juiste manier uitvoeren van
de APK binnen de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de ‘Regeling erkenning en
keuringsbevoegdheid APK’. De RDW houdt toezicht door middel van steekproeven op de juiste
uitvoering van de APK-keuring.

APK3-keurmeester
Voor de uitvoering van de APK3 wordt een nieuwe categorie APK-keurmeester geïntroduceerd,
namelijk ‘keurmeester APK3’. Alleen keurmeesters met deze bevoegdheid mogen straks landof bosbouwtrekkers keuren. Een APK-keurmeester krijgt deze bevoegdheid niet zomaar.
Hiervoor moet hij examen doen bij IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de
mobiliteitsbranche. Om de bevoegdheid tot keuren te behouden, moet de APK-keurmeester om
de twee jaar het examen APK-bevoegdheidsverlenging doen.

De RDW
De RDW is een uitvoeringsorganisatie met een maatschappelijke functie en voert taken uit op
het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving,
registratie, informatieverstrekking en documentafgifte (zie www.rdw.nl voor meer informatie).

Meer informatie
Meer informatie over de registratieplicht vindt u op www.rdw.nl/registreren.

