APK- en tachograafplicht
De APK- en tachograafplicht geldt voor:
Land- of bosbouwtrekkers op wielen met:
een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km/h.

APK-plicht
De invoering van de APK-plicht start op 1 mei 2021. Vanaf deze datum kunnen de eerste keuringen
voor snelle land- of bosbouwtrekkers plaatsvinden. Valt een land- of bosbouwtrekker onder de APKplicht? Dan moet de trekker vier jaar na de datum eerste toelating voor het eerst worden gekeurd.
Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd. Is uw land- of
bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag u er niet mee rijden.
Uitzonderingen APK-plicht
De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers welke voldoen aan de volgende punten:
•
•
•
•

Op wielen met een maximum constructiesnelheid van 40 km/u of minder;
Op rupsbanden;
Van een bouwjaar meer dan 50 jaar geleden
Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk
op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers. Let
op: de uitzondering van de apk-plicht geldt alleen in Nederland. In Duitsland, bijvoorbeeld,
geldt de apk-plicht wel voor alle Nederlandse snelle trekkers.

Tachograafplicht
Voertuigen die een maximum constructiesnelheid hebben van meer dan 40 km/h is een tachograaf
verplicht. Een tachograaf is bijvoorbeeld in Nederland niet verplicht voor land- en bosbouwtrekkers
die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de
vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of least. Alle uitzonderingen zijn te
raadplegen op de site van ILenT:

Terugvoeren landbouwvoertuig
U kunt er voor kiezen om uw landbouwvoertuig te begrenzen op 40 km/h. Dit moet u dan bij de
registratie als maximum constructiesnelheid doorgeven. In de conversieperiode van 01-01-2021 tot
31-12-2021 controleert de RDW dit niet. Wilt u vanaf 2022 de constructiesnelheid op het
kentekenbewijs wijzigen? Dan zal de RDW de maximum snelheid van uw (land)bouwvoertuig na het
begrenzen eerst moeten controleren. Neem voor het terugvoeren van uw voertuig contact op met
onze werkplaats.

Opmerking
Let op: de maximum toegestane rijsnelheid blijft 40 km/h ongeacht of de
maximum constructiesnelheid hoger is.
Enkele voorbeelden:
-

Maximum constructiesnelheid: 50 km/h
o APK plicht (voor zover het voertuig wat betreft het gebruik niet is uitgezonderd)
o Tachograafplicht (voor zover het voertuig wat betreft gebruik niet is uitgezonderd)
o Maximum toegestane rijsnelheid 40 km/h

-

Maximum constructiesnelheid: 40 km/h
o Geen APK plicht
o Geen tachograafplicht
o Maximum toegestane rijsnelheid 40 km/h
o Overtreden maximumconstructiesnelheid betekent bij staandehouding kans op
hoge boetes en herkeuring bij de RDW.

-

Maximum constructiesnelheid: 25 km/h
o Geen APK plicht
o Geen tachograafplicht
o Maximum toegestane rijsnelheid 25 km/h
o Overtreden maximumconstructiesnelheid betekent bij staandehouding kans op
hoge boetes en herkeuring bij de RDW.

