
 

 

Factsheet registratie- en kentekenplaatplicht 

land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met 

beperkte snelheid, mobiele machines, land- of 

bosbouwaanhangwagens en verwisselbare 

getrokken uitrustingsstukken 

 

 
 

 

Ingroeiperiode 
 
Een half jaar extra mogelijkheid voor registratie (land)bouwvoertuigen  
Om de branche extra tijd te geven zich voor te bereiden op de reguliere processen voor nieuwe 
voertuigen start vanaf 1 januari voor een halfjaar een ingroeiperiode waarin: 
1. de conversieroute, bedoeld voor gebruikte voertuigen, ook tijdelijk beschikbaar is voor 

nieuwe voertuigen. Deze route komt naast de reguliere route via onze keuringsstations. 
2. wij de versnelde inschrijving voor nieuwe (land)bouwvoertuigen inrichten. 
3. wij starten met het inrichten van nationale typegoedkeuringen voor mobiele machines. 
4. wij samen met de branche het proces rond individuele keuringen gaan optimaliseren . 

 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
De periode van een half jaar is uitdrukkelijk bedoeld om te leren omgaan met de processen 
zoals deze in de gehele voertuigbranche gebruikelijk en noodzakelijk zijn. Zodra nieuwe 
voorzieningen en mogelijkheden beschikbaar komen, verwachten we dat de branche hier direct 
ervaring mee opdoet.  

 
Welke routes zijn er mogelijk tot 1 juli 2021? 
Om een kenteken voor een (land)bouwvoertuig aan te vragen bestaan de volgende 
mogelijkheden: 

 Gebruikte voertuigen kunnen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 dec 2021 online worden 
geregistreerd via rdw.nl/registreren (de conversieroute). 

 Nieuwe voertuigen kunnen per 1 januari 2021 via onze keuringsstations of op locatie worden 
geregistreerd (de reguliere route). 

 Nieuwe voertuigen kunnen tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 ook online worden 
geregistreerd via rdw.nl/registreren. Mobiele machines worden via deze route geregistreerd 
als motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS).  

 
Bij online registratie komt het voertuig meteen op naam van de aanvrager. Het online registreren 
van nieuwe voertuigen verandert niets aan de kentekenplaatplicht voor nieuwe voertuigen. 
 

Na 1 juli 2021 
Met ingang van 1 juli 2021 kunnen nieuwe (land)bouwvoertuigen alleen nog via versnelde 
inschrijving (met een typegoedkeuring) of via onze keuringsstations dan wel op locatie (zonder 
typegoedkeuring) worden geregistreerd.  
 
Versnelde inschrijving 
In het eerste half jaar van 2021 komt de versnelde inschrijving beschikbaar voor 
(land)bouwvoertuigen. Met de bevoegdheid ‘Versnelde Inschrijving’ kunnen nieuwe en 
ongebruikte voertuigen met een Europese typegoedkeuring of een nationale (kleine serie) 
typegoedkeuring op basis van het Certificaat van Overeenstemming (CvO) ingeschreven 
worden zonder fysieke beoordeling door ons. Om deze bevoegdheid bij ons te kunnen 
aanvragen is een erkenning bedrijfsvoorraad nodig.  
 
Nationale goedkeuring 
In het eerste half jaar van 2021 starten wij met het inrichten van de nationale typegoedkeuring 
voor mobiele machines. Deze vorm van goedkeuring maakt het mogelijk een goedkeuring voor 
een type aan te vragen waardoor niet ieder voertuig individueel gekeurd hoeft te worden. Ook 
wordt voor nieuwe mobiele machines met een nationale typegoedkeuring de versnelde 
inschrijving mogelijk.  

 

https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/startende-voertuigbedrijven/rdw-erkenning-aanvragen/erkenning-bedrijfsvoorraad-aanvragen

