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VRAAG VAN DE MAAND

Welke eisen gelden voor de kentekenplaat tijdens de APK?
Afgelopen maand plaatste 
Autobedrijf Jos van Dartel een 
foto van een kentekenplaat, waar-
bij het eerste liggende streepje 
ontbreekt. Het autobedrijf vraagt 
op Facebook: “Goed- of afkeur?” 
De reacties zijn verdeeld. Er 
worden ook creatieve oplossin-
gen aangedragen. Wat is waar en 
wat is toegestaan? En hoe zit het 
met een sticker in plaats van een 
kentekenplaat? 

De antwoorden lopen aardig uiteen. 
Velen zeggen goedkeur, anderen 
zeggen afkeur. Er zijn ook reacties 
die meteen een passende oplossing 
bieden: “Vervangen, dan ben je voor 
10 euro klaar, zonder risico”. En: “Te-
ken zelf een zwart streepje met een 
dikke viltstift”. Het eerste antwoord 
is natuurlijk een oplossing, maar hoe 
zit het met die tweede? Mag een 
kentekenplaat zonder liggend of zelf 
gekleurd streepje goedgekeurd wor-
den? In artikel 5.2.1 van de Regel-
geving APK staat het volgende: “De 
personenauto moet in overeenstem-
ming zijn met de op het voor het 

APK afkeur of niet? De meningen op Facebook lopen uiteen, maar wat zeggen de APK-eisen?

Een sticker in plaats van een kentekenplaat staat op sommige auto’s mooier of is praktischer. Maar 
mag dat?

Maar let op: bij de APK controleert 
de keurmeester maar een paar eisen 
waar een kentekenplaat aan moet 
voldoen. De keurmeester controleert 
bijvoorbeeld niet of de afmetingen, 
het goedkeurmerk, de kleur geel, de 
dikte van de plaat en het gebruikte 
materiaal in orde zijn. Als alle eisen 
aan een kentekenplaat gecontro-
leerd moeten worden tijdens een 
APK, dan duurt de keuring veel te 
lang”, zegt Henk Bussink, proces-
coördinator bij de RDW. “Er zijn 
meer zaken die je hiermee kunt 
vergelijken, denk aan een geluids-
meting. Dat er bij de APK niet op 
gecontroleerd wordt, betekent niet 
dat een auto niet aan die eisen moet 
voldoen. Overigens kan het afgeven 
van een kentekenplaat die niet aan 
de eisen voldoet consequenties heb-
ben voor een erkenninghouder die 
gemachtigd is om kentekenplaten af 
te geven. 

 Sticker mag wel? 
 Behalve het ontbrekende streepje 
komen er in de praktijk ook andere 
afwijkende ‘kentekenplaten’ voor. 
Denk aan een sticker in plaats 
van een kentekenplaat. Vooral 
op rally- en sportwagens wordt 
de kentekenplaat aan de voorzijde 
vaak vervangen door een sticker. 
Mag dat? “Nee”, zegt Bert Top, 
adviseur APK bij de RDW. “Het is niet 

voertuig afgegeven kentekenbewijs 
en in het kentekenregister omtrent 
het voertuig vermelde gegevens. De 
personenauto moet zijn voorzien 
van de juiste kentekenplaten. Het 
voertuigidentifi catienummer moet 
in het chassis, frame of soortelijke 
structuur zijn ingeslagen en moet 
goed leesbaar zijn. De kentekenpla-
ten moeten zijn voorzien van het in 
artikel 5 van het Kentekenreglement 
voorgeschreven goedkeuringsmerk 
en moeten deugdelijk aan de voor- 
en achterzijde van het voertuig zijn 
bevestigd. Het kenteken moet goed 
leesbaar zijn en de kentekenplaten 
mogen niet zijn afgeschermd”.
Is het kenteken dan in overeenstem-
ming met het kentekenbewijs? Wat 
zijn de juiste kentekenplaten en 
is het kenteken zo goed leesbaar? 
Op grond van welk artikel mag de 
personenauto goed- of afgekeurd 
worden? We vragen het aan de RDW. 

Teveel eisen 
 “Het ontbreken van een liggend 
streepje op de kentekenplaat is 
geen reden tot afkeur bij de APK. 

toegestaan om een sticker in plaats 
van een kentekenplaat te gebruiken. 
Dat komt door de term ‘kenteken-
plaat’ die in de APK-eisen wordt 
gehanteerd. Die term sluit aan bij de 
eisen zoals genoemd in de regeling 
kentekens en kentekenplaten.” 
 De RDW is niet de enige instantie die 
kan ingrijpen bij een onjuiste kente-
kenplaat. De politie kan een boete 
uitdelen als een kentekenplaat niet 
voldoet aan de regeling kentekens 
en kentekenplaten.
Dus de kentekenplaat vervangen, 
zoals iemand op Facebook al aangaf, 
is waarschijnlijk de beste oplossing 
om de klant te behoeden voor een 
discussie of boete. 

Een vraag? Mail de redactie
U kunt uw vraag, opmerking of tip mailen naar: amt@reedbusiness.nl.
De redactie kan vragen inkorten of samenvatten, zonodig worden inzen-
dingen anoniem gepubliceerd. Praktische autotechnische vragen stelt u 
op www.amtgarageforum.nl.

Elke maand selecteert de 
redactie een vraag of tip van 
de maand. Deze belonen we 
met een handige magneti-
sche led Pickup-Lite. Deze 
maand gaat die naar Jos van 
Dartel.
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