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Geachte heer/mevrouw, 
 
De APK-regelgeving wijzigt en dat kan gevolgen voor u hebben. In deze brief leest u wat 
de wijzigingen zijn.  
 
Controle roetfilter met een deeltjesteller 
Vanaf 1 januari 2023 moet u een deeltjesteller gebruiken bij de APK van dieselvoertuigen 
met een roetfilter. Goed werkende roetfilters zorgen ervoor dat dieselvoertuigen minder 
fijnstof uitstoten. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit. 
 
Staat in het kentekenregister bij een dieselvoertuig dat een roetfilter verplicht is? Dan moet 
gecontroleerd worden of het roetfilter werkt. Daarvoor heeft u een goedgekeurde 
deeltjesteller nodig. Deze moet in het register meetmiddelen (RME) staan. Zonder 
deeltjesteller mag u vanaf 1 januari 2023 alleen de dieselvoertuigen zonder roetfilter 
keuren.  
 
Is een roetfilter voor het voertuig niet verplicht? Dan heeft u een goedgekeurde roetmeter 
met nul-emissiekast en EOBD-tester nodig.  
 
In de bijlage staat een stappenplan voor de deeltjestellermeting. Voldoet een roetfilter niet 
aan de eisen? Dan moet het voertuig worden afgekeurd en gerepareerd.  
   
Verwijderen roetfiltergegevens uit register 
Soms kunnen de roetfiltergegevens uit het kentekenregister verwijderd worden. Meer 
informatie voor de voertuigeigenaar staat op www.rdw.nl/roetfilter. Daar kan de 
voertuigeigenaar ook de aanvraag doen. De motorrijtuigenbelasting kan veranderen door 
deze aanpassing.  
 
We kunnen de verwijderde roetfiltergegevens terugzetten in het register. Daarvoor moet de 
voertuigeigenaar met het voertuig naar een RDW-keuringstation.  
 
Zijn de gegevens uit het kentekenregister verwijderd? Dan komt in het ‘Raadpleegscherm 
voertuigen’ te staan: “Roetfilter verplicht: Nee”.  
 
 
 
 



 

Aanpassing raadpleegscherm  
Zware bedrijfsauto’s kunnen een verlengde cabine hebben. Deze voertuigen hebben een 
uitzondering voor de maximale lengte. In het APK1-raadpleegscherm wordt daarom een 
nieuw onderdeel toegevoegd: “Verlengde cabine: Ja/Nee. 
 
Uitzonderingen keuringseisen  
Er zijn een aantal uitzonderingen voor de nieuwe keuringseisen. Dat geldt voor 
personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 
25 km per uur. 
 
Werkplaats en apparatuur aanpassen 
Heeft u uw werkplaats of apparatuur aangepast of verplaatst? Bijvoorbeeld de inspectieput, 
hefinrichting of verwarmingsinstallatie? Dan moet u dat aan ons doorgeven. Dit kan via 
www.rdw.nl/werkplaats.  
 
Wijzigingen vanaf 20 mei 2023 
Een spelingsdetector is vanaf 20 mei 2023 verplicht voor APK 1- en APK 3-erkenningen. 
Heeft u nog geen spelingsdetector? Begin op tijd met de voorbereidingen. De eisen staan 
in het document ‘Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur’. Dit staat 
op www.rdw.nl/handboeken, klik op “Toezichtbeleidsbrief RDW”. 
 
Brandstofverbruiksgegevens uitlezen 
Vanaf 20 mei 2023 moeten de gegevens van het brandstofverbruik tijdens de APK worden 
uitgelezen. Dat geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s met een datum eerste 
toelating vanaf 2021. Voor het uitlezen en versturen is een uitleesapparaat nodig. 
Leveranciers (verkopers) weten van de aankomende wijziging. In januari 2023 gaan wij u 
hier verder over informeren. 
 
Online APK-regelgeving  
De APK-regelgeving staat op www.rdw.nl/handboeken. Als er iets wijzigt, kunt u dat de 
eerste maand zien aan de grijze achtergrond. Nieuwe artikelen hebben een gele 
achtergrond. Onder ‘Recente wijzigingen’ vindt u een overzicht van alle wijzigingen. Op de 
website staat een pdf-versie van de APK-regelgeving die u kunt printen.  
 
Contact 
Heeft u vragen? Ga dan naar rdw.nl/contact of bel 088 008 74 77. Wij helpen u 
graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De directie van de RDW, 
namens deze, 
Divisiemanager Toezicht & Beoordeling 

 
W.E. Rijnberg



Bijlage stappenplan deeltjestellermeting 
 

 

1. Het dieselvoertuig is een: 

 
 

 
             Personenauto                         Bedrijfsauto licht                        Bedrijfsauto zwaar 
 
 
2. Voorwaarden raadpleegscherm en RME: 

                              
 

 
 
3. Meting uitvoeren 

                            

Deeltjes

 .#/cm3

 
Deeltjestellermeting 
 

 

 
4. Meetresultaat (in aantal deeltjes/cm3) 

1 miljoen of minder Meer dan 1 miljoen  
Goedkeuren  Mogelijkheid 1: repareren 

 Mogelijkheid 2: afkeuren en eigenaar 
laten weten dat de roetfiltergegevens 
in het register misschien verwijderd 
kunnen worden. 
Bekijk voor meer informatie 
www.rdw.nl/roetfilter of: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


