Informatie over de registratieplicht land- of
bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte
snelheid, land- of bosbouwaanhangwagens en
verwisselbare getrokken uitrustingsstukken

Registratieplicht (land)bouwvoertuigen
Vanaf 1 januari 2022 mogen trekkers, rijdende werktuigen (MMBS) en hun getrokken
materieel alleen nog de weg op als ze bij de RDW zijn geregistreerd.
Registreer nu uw voertuig!
Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om uw voertuig online, administratief en voor
€18,- te registreren. Om daarna nog op de openbare weg te mogen, moet u uw voertuig laten
keuren op een keuringsstation van de RDW, tegen fors hogere kosten. Veel bedrijven moeten
hun voertuigen nog registreren. Dat kan leiden tot een langere doorlooptijd bij de RDW. Door nu
te registreren voorkomt u dat u lang op uw kentekenbewijs moet wachten en zo oponthoud heeft
in uw bedrijfsvoering.
Welke voertuigen moeten worden geregistreerd?
Het gaat om verschillende voertuigen die in de bouw, infra, logistiek, groen, land- en tuinbouw
en recreatiesector worden gebruikt. Dit zijn onder andere (mini)trekkers, zelfrijdende
oogstmachines, dumpers, graafmachines, wielladers, verreikers, veegmachines,
terminaltrekkers, heftrucks en teruggekeurde (vracht)auto’s. Maar ook golfkarretjes en andere
kleine transportvoertuigen moeten worden geregistreerd. Registreren is nodig als ze harder dan
6 km/u kunnen rijden en op de openbare weg komen. Dat geldt ook voor
landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen die harder dan 25 km/u kunnen rijden.
Wat betekent openbare weg?
Weet u dat u ook op de openbare weg komt als u alleen een openbare weg oversteekt? Of als u
op eigen erf of bedrijfsterrein rijdt dat toegankelijk is voor anderen, zelfs als er een hek of
slagboom staat? Houd daar rekening mee als u nadenkt over de registratie.
Hoe registreert u een (land)bouwvoertuig?
1.
Ga naar de website www.rdw.nl/registreren. Met de keuzehulp bepaalt u of een voertuig
geregistreerd moet worden.
2.
Zoek van ieder voertuig de gegevens die nodig zijn voor registratie. Dat zijn onder meer
het chassisnummer, merk, type en bouwjaar. Op de website staan een hulpformulier en tips om
het chassisnummer te vinden. Maak ook een foto van het typeplaatje.
3.
Registreer het voertuig op www.rdw.nl/registreren. U betaalt €18,- per voertuig. Wij
sturen u vervolgens het kentekenbewijs toe.
4.
Geef het kenteken van het voertuig door aan uw verzekeraar.
5.
Rijdt het voertuig harder dan 25 km/u, dan moet er ook een kentekenplaat achterop.
Bestel uw kentekenplaat bij een erkende kentekenplaatfabrikant.
Hulp en informatie
Heeft u hulp nodig of heeft u een vraag? Op de website www.rdw.nl/registreren vindt u alle
informatie en hulpmiddelen, zoals instructiefilms. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de
klantenservice. We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar via: 088 008 7447.

