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Nieuwe voertuigen 
worden afgeleverd
met kentekenplaat

Registratie-, kentekenplaat- en APK-plicht
Registreer bestaande (land)bouwvoertuigen vóór 1 januari 2022

Bestaande voertuigen 
zelf registreren
incl. GV-kenteken

Bestaande voertuigen 
registreren? Keuring 

door RDW noodzakelijk

Elk voertuig moet één 
kentekenplaat hebben 

aan de achterzijde.

Landbouwtrekkers 
op rupsen

Nieuw afgeleverd op rupsen

Landbouw-
aanhangwagens
Zoals gronddumpers 

en silagewagens

Verwisselbare getrokken 
uitrustingsstukken

Zoals balenpersen 
en mesttanks

Motorrijtuigen met 
beperkte snelheid (MMBS)

Zoals graafmachines, 
wielladers en oogstmachines

Landbouwtrekkers 
op wielen 

CT ZSR
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Registratieplicht

Kentekenplaatplicht

APK-plicht

Tachograafplicht

Maximumsnelheid

Maximumconstructiesnelheid

*

≤ 25 km/u 26 - 40 km/u 26-45 km/u> 40 km/u ≤ 25 km/u 26 - 40 km/u > 40 km/u< 6 km/u 6 - 25 km/u

Verplichtingen per voertuigcategorie

* alleen bij niet-agrarisch transport, zowel bij beroepsvervoer als eigen vervoer  

alleen T

met ontheffing

directdirectdirectdirect direct

** voor 01-01-2025 direct een witte volgplaat als het kenteken van het trekkende voertuig niet zichtbaar is

met ontheffing direct

vanaf 01-01-2025

tot 01-01-2025
met ontheffing direct

vanaf 01-01-2025

tot 01-01-2025
met ontheffing direct

vanaf 01-01-2025**

tot 01-01-2025**
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: •    (Land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg rijden

•    Voertuigcategorie Z met een maximumconstructiesnelheid van < 6 km/u of met één as
•    Voertuigcategorieën R en S met een maximumconstructiesnelheid van 25 km/u 
•    Gedragen werktuigen met steunwiel star verbonden met de driepuntshefinrichting
•    Voertuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft
•    Smalspoortrekkers die aanhangwagen(s) trekken en gebruikt worden tussen 1 juli en 30 nov. (fruittreintjes)
•    Heftrucks smaller dan 1,30 m zonder aanhangwagen
•    Meeneemheftrucks (zoals een Kooiaap)
•    Wegenbouwmachines en hoogwerkers zonder zitplaats voor werkzaamheden aan of op de weg

Tip! Scan de QR-code of ga 
naar cumela.nl/registreren om 

ons handige invulformulier 
te downloaden.

(033) 247 49 99             ondernemerslijn@cumela.nl
Aan de inhoud van deze poster kunnen geen rechten worden ontleend 

De witte volgplaat van een getrokken voertuig moet een kenteken hebben 
van één van de trekkende (land)bouwvoertuigen van dezelfde eigenaar

GV-kentekenplaten zonder blauw NL-logo 
moeten vervangen worden door de GAIK-plaat

•    Inloggen via eHerkenning of DigiD op 
     www.rdw.nl
•    Per voertuig registreer je de benodigde 
     registratie-items
•    De registratie kost € 18,00 per voertuig, 
     tenaamstelling van GV-kenteken kost € 10,40
•    Na ontvangst kentekenbewijs koop je zelf de 
     kentekenplaat bij de automaterialenhandel
•    In het eerste kwartaal 2021 kan je één 
     voertuig per keer invullen en afrekenen
•    Uiterlijk 1 april 2021 wordt het mogelijk om 
     een bulkaanvraag voor tenminste 25 
     (land)bouwvoertuigen of meer te doen via
     een Excel-blad

Registratie (land)- 
bouwvoertuigen bij RDW

Te registreren voertuiggegevens

Voertuigidentificatienummer 
(VIN) of fabrieksnummer
Merk
Handelsbenaming
Type (indien bekend)
Voertuigcategorie

Bouwjaar
Maximumconstructiesnelheid
Brandstof
Vermelding of het voertuig is 
voorzien van GV-kenteken
Voertuigomschrijving bij MMBS
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