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Onderwerp 

Regelgeving APK en keuren van voertuigen met buitenwettelijke maten 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Op 1 april 2011 treden er wijzigingen op de APK-regelgeving in werking. Tot die 

tijd blijft de huidige regelgeving APK van kracht. De RDW streeft ernaar om de 

wijzigingen, in week 11 van 2011 (de week van 14 maart), aan u toe te sturen. In 

deze brief leest u meer over de voorbedrukte APK-rapporten en over het keuren van 

voertuigen die de wettelijke maten overschrijden. 

 

APK-rapporten 

Zoals u weet is drukkerij Sonneveld eerder dit jaar failliet verklaard. Vanaf 

1 januari 2011 is Koninklijke van der Most de leverancier van de voorbedrukte 

APK-keuringsrapporten. 

De bestelprocedure is ongewijzigd. Wel is het bankrekeningnummer veranderd in: 

rekeningsnummer 3116.09.821.  

De aangepaste prijzen van de voorbedrukte APK-keuringsrapporten kun u vanaf 

31 december 2010 raadplegen op www.rdw.nl. 

 

Het is al geruime tijd mogelijk om het APK-keuringsrapport af te drukken op 

blanco papier (A4). Vanaf 31 december 2011 is het niet langer mogelijk 

voorbedrukte APK-keuringsrapporten te bestellen. U mag dan nog wel uw voorraad 

op maken. Daarna kunt u het APK-keuringsrapport alleen nog afdrukken op blanco 

papier. 

 

Buitenwettelijke voertuigen 

Het is mogelijk dat er bij u een voertuig wordt aangeboden voor een APK-keuring, 

dat de maximale maten overschrijdt. Deze maten staan beschreven in het handboek 

APK-regelgeving. Dergelijke ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden 

gekeurd, als ze voorzien zijn van een zogeheten ‘ZZ’-kenteken.  Dit zijn speciale 
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voertuigen met veelal buitenwettelijke afmetingen. Voertuigen met een ZZ-

kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring 

aangeboden, omdat er soms in het buitenland om een keuringsbewijs wordt 

gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de 

regelgeving APK. U keurt het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen 

genoemd uit de regelgeving APK. Tijdens de keuring van een ZZ-kenteken is het 

overleggen van het kentekenbewijs noodzakelijk. 

 

Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken 

Ook voertuigen met een regulier kenteken kunnen afmetingen hebben die de 

wettelijke maten overschrijden, terwijl dit toch is toegestaan. Het overschrijden van 

de wettelijke voertuigmaten is toegestaan, als: 
- In het kentekenregister bij de rubriek bijzonderheden staat aangemerkt dat er 

sprake is van een ontheffing; 

- Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK 

overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de 

afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het 

kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn. 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u na het lezen van de brief nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 

contact op met de Klantenservice van de RDW via telefoonnummer 0900 9739 (10 

cent per minuut). 

 

Met vriendelijke groet, 

De directie van de RDW 

namens deze, 

Procesmanager APK 

 

 

 

 

 

 

 

Hens Peeters Weem. 


