VEILIGHEID
APK voor snelle trekkers

ondernemen met

cumela

Maximumconstructiesnelheid bepalend
Door de invoering van een nieuwe Europese richtlijn komt er een periodieke keuringsplicht voor snelle landbouwtrekkers. Vanaf
20 mei 2018 worden landbouwtrekkers die sneller kunnen rijden dan 40 km/u keuringsplichtig. De maximumconstructiesnelheid van een trekker is daarmee bepalend voor de apk-plicht.

Bij aankoop van
een trekker is het
goed rekening
te houden met
het nieuwe apkregime. Vanaf 2018
moeten trekkers
die harder kunnen
dan 40 km/u om de
twee jaar worden
gekeurd.

Op 20 mei 2014 is de nieuwe Europese Richtlijn 2014/45/EU in
werking getreden, oftewel de nieuwe APK-richtlijn. Deze nieuwe richtlijn moet uiterlijk op 20 mei 2017 in de nationale wetgeving zijn opgenomen en wordt 20 mei 2018 in de praktijk
van kracht. Een grote verandering van de nieuwe APK-richtlijn
is de periodieke keuringsplicht voor landbouwtrekkers van de
categorie T5 die vooral op de openbare weg worden gebruikt.
Trekkers van de categorie T5 hebben een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. De categorie T5 is echter
per 1 januari 2016 vervallen. Nieuwe trekkers die sneller kunnen rijden dan 40 km/h, zijn te herkennen aan de letter ‘b’
achter de voertuigcategorie. Zo is de voertuigcategorie T1b
een landbouwtrekker op wielen die sneller kan rijden dan 40
km/u. Uit de papieren bij de trekker blijkt dus wat de maximumconstructiesnelheid is. Bij heel veel trekkers zijn er echter
geen papieren en is alleen uit de rijpraktijk bekend hoe snel
deze kunnen rijden. De richtlijn geldt alleen voor snelle landbouwtrekkers op wielen en niet voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en ook niet voor hun aanhangwagens.

Kentekening
Momenteel zijn er in Nederland geen registratie en geen algemene periodieke keuring voor landbouwtrekkers. Onbekend
is dus hoeveel er keuringsplichtig worden. Registratie en kentekening van landbouwtrekkers (en ook motorrijtuigen met
beperkte snelheid en aanhangwagens) wordt naar verwachting in 2017 ingevoerd. Invoering van de apk maakt het dus
nodig dat alle landbouwtrekkers worden geregistreerd, oftewel de apk maakt de kentekenplicht noodzakelijk.
Belangrijke vraag is hoe vanaf 20 mei 2018 wordt vastgesteld
of een trekker sneller kan rijden dan 40 km/u. Daarbij moeten
we kijken naar hoe de procedure voor kentekening van trekkers gaat lopen. Alle bestaande trekkers die al in gebruik zijn
voor 1 juli 2017 vallen onder het zogenaamde conversietraject
van kentekening. Bestaande trekkers kunnen tussen 1 februari
2017 en 20 mei 2018 op kenteken worden gezet, nieuwe trekkers vanaf 1 januari 2017.
De eigenaar/houder van deze al in gebruik zijnde trekkers
vraagt zelf via een digitaal loket het kenteken aan bij de RDW.
In te vullen velden zijn onder meer de Europese voertuigcategorie (indien bekend, bijvoorbeeld een T5, een T1a of een
T1b) en de maximumconstructiesnelheid van de trekker. De
opgegeven snelheid is dan leidend om vast te stellen of een
trekker apk-plichtig is of niet. Wanneer u opgeeft dat de maximumconstructiesnelheid 40 km/u of minder is, is er geen apkplicht. Geeft u hoger op dan 40 km/u of hoger (bijvoorbeeld
41 km/u), dan wordt de trekker wel keuringsplichtig.

Speciale werkgroep
De RDW werkt de invoering van de nieuwe APK-richtlijn
verder uit. Voor de landbouwtrekkers heeft de RDW
een speciale werkgroep ingesteld met daarin alle
belanghebbende partijen: RDW, SO-APK en het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en de belanghebbende
organisaties IBKI, LTO Nederland, CUMELA Nederland,
Fedecom, BMWT, Vaco, TLN, RAI Vereniging, VOMAPK,
politie en Openbaar Ministerie.

60

GRONDIG 1 2016

Begrensde trekkers
Nu kan het zijn dat u één of meer trekkers heeft die aanvankelijk sneller konden rijden dan 40 km/u, bijvoorbeeld een
T5-trekker die 55 km/u kon rijden. Vanwege verkeersveiligheid en brandstofbesparing heeft u deze trekker bij de dealer laten begrenzen op 40 km/u. In dat geval geeft u bij de
registratie een maximumconstructiesnelheid op van 40 km/u.
Bij de registratie van de bestaande trekkers is de opgave van
de maximumconstructiesnelheid leidend en niet de voertuigcategorie in de trekkerpapieren.
Bij de aanvraag van het kenteken voor al in gebruik zijnde
trekkers verklaart de aanvrager dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Blijkt een trekker nog steeds 55 km/u te
kunnen rijden, terwijl in het kentekenbewijs 40 km/u staat,
dan is er onjuiste informatie verstrekt. Wanneer de politie bij
een snelheidscontrole de trekker met 55 km/u flitst, kunt u
straks meerdere boetes krijgen. Allereerst voor een snelheidsoverschrijding van 15 km/u, want de maximumsnelheid gaat
vanaf 2017 naar 40 km/u. U krijgt echter ook een boete omdat
de trekker is opgevoerd en mogelijk ook nog een boete omdat u geen geldige apk heeft.

Nieuwe trekkers
Anders ligt het bij nieuwe trekkers die na 1 januari 2017 op
kenteken worden gezet. Bij deze trekkers is maximumconstructiesnelheid gekoppeld aan de voertuigcategorie.
De letter a van de voertuigcategorie staat daarbij altijd voor
trekkers die een maximum constructiesnelheid van niet meer
dan 40 km/u hebben. Koopt u bijvoorbeeld een trekker van
categorie T1b, dan is deze straks apk-plichtig. De registratiegegevens worden namelijk gebaseerd op de trekkerpapieren
(het zogenaamde certificaat van overeenstemming, ofwel
CVO) en niet meer op grond van opgave van de eigenaar, zoals bij de conversie wel gebeurt.
Voor trekkers die onder de apk-regeling vallen, is het keuringsregime vastgesteld op 2-2-2-2, oftewel om de twee jaar
moeten deze landbouwtrekkers periodiek worden gekeurd.
Een knelpunt is wel dat het aantal T5-trekkers vooralsnog
gering is, namelijk tussen de 5000 en 7500. Het opzetten
van een landelijk dekkend systeem van keuringsstations lijkt
vanwege het relatief geringe aantal voertuigen kostbaar te
worden. Over de exacte invoeringsdatum van de apk-plicht
wordt daarom binnen het ministerie van Infrastructuur en
Milieu nog overleg gepleegd. Belangrijk is echter om nu al
bij de aankoop van een trekker rekening te houden met deze
nieuwe regelgeving.
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SamEx Twinseeder

Breedwerpig zaaien zonder verstoppingen
De SamEx Twinseeder is een zaaicombinatie voor het breedwerpig zaaien van gras, granen of
groenbemester. Door de 14 uitlopen wordt het zaad dicht voor de ringenrollen gezaaid en hierdoor
aangedrukt. Doordat zaaikouters ontbreken treedt er geen verstopping op door stro of zoderesten.
De opgebouwde pneumaat zaaimachine zorgt voor een zeer nauwkeurige afgifte, met een
instelmogelijkheid van 1 tot 500 kg/ha. Het breedwerpig zaaien geeft een sterkere graszode voor
blijvend grasland en zorgt ook voor optimale resultaten op sportvelden en golfbanen. De Samex
Twinseeder kan als solomachine ingezet worden, of in directe combinatie achter een frees, rotoreg
of cultivator.

Technische gegevens:
Werkbreedte: 3.00 m
Diameter ringenrollen: 60 cm
Verkruimelrollen

Aantal uitlopen: 14
Gewicht: 825 kg
Tank inhoud 850 liter

SamEx Benelux Oranjekanaal ZZ 17 9415 PR HIJKEN
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Tel 0653428536 / 0650436447
Info@wasse.nl
www.samex.nl
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