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Ondanks dat de regelgeving voor mistachterlichten voor aanhangwagens niets met de APK2 te 
maken heeft, hebben wij toch gemeend de bezoekers van onze site hierover te informeren. 
 
 
Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg moeten: 
 
Vanaf 1 juli 2006 zijn voorzien van 1 of 2 mistachterlichten, ongeacht het bouwjaar van de 
aanhangwagen. (zie ook: eisen aan mistachterlichten) 
Uitzondering hierop: Als het voertuig dat de aanhangwagen trekt géén mistachterlicht heeft, 
hoeft er op de aanhangwagen ook géén mistachterlicht te zitten. 
 
 
Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van méér dan 750 kg moeten: 
 
Wanneer er een “datum eerste toelating” op het kenteken is vermeld van ná 31-12-1997, zijn 
voorzien van 1 of 2 mistachterlichten. Ligt deze datum dus vóór 1998 dan is een mistachterlicht 
niet verplicht. 
 
 
Eisen aan mistachterlichten. (deze gelden voor beide categorieën)  
 

•    Als het voertuig dat de aanhangwagen trekt één of twee mistachterlichten heeft, hoeven 
alleen de mistachterlichten op de aanhangwagen te branden. De bediening van de mist-
achterlichten moet dan wel plaatsvinden via een schakelaar in het trekkende voertuig. 
(Artikel 5.18.37a) 

•    De controle op het al dan niet ingeschakeld zijn van de mistlamp op de aanhangwagen 
hoeft niet via een controlelampje in het trekkende voertuig zichtbaar te zijn. 

•    De mistlamp van het trekkende voertuig hoeft niet automatisch uitgeschakeld te worden 
als het mistachterlicht op de aanhangwagen is ingeschakeld. 

•    Als er maar 1 mistlamp gemonteerd is moet deze in of links van het middenlangsvlak 
van de aanhangwagen gemonteerd zitten. (artikel 5.13.51) 

•    De mistlampen moeten tevens op de volgende manier zijn aangebracht op de aanhangwa-
gen. (artikel 5.13.54) 

1.   op ten minste 10 cm van de remlichten. 
2.   minimaal 25 cm boven het wegdek. 
3.   maximaal 100 cm boven het wegdek. 
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