Landbouw, bosbouw en
bouwvoertuigen

registratieplicht

gele kentekenplaat

APK keuringsplicht

Landbouw- bosbouwtrekker op wielen
Landbouw- bosbouwtrekker op rupsen

max. constructiesnelheid door
de fabriek bepaalt op meer dan
40 km/u. Op het typeplaatje
staat T1b zichtbaar vanaf 2018
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31-12-2021

ja
moet de eigenaar zelf verzorgen
in periode 01-01-2021 t/m
31-12-2021

ja
vanaf 01-01-2021

ja
moet wel geregeld zijn voor
01-01-2025

ja
moet geregeld zijn voor
01-01-2025

ja
vanaf 01-01-2021

nee

nee

nee

Samengesteld op 11-01-2021 met de toen beschikbare gegevens

Aanhangwagen of verwisselbaar getokken uitrustingsstukken categorie R en S

registratieplicht

Landbouw-bosbouwaanhangwagen
Verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk
Motorrijtuig met beperkte snelheid gevolgd door voertuigsoort

0 km/u tot 25 km/u

0 km/u tot 25 km/u

VOOR 01-01-2021

NA 01-07-2021

nee

ja
in de vorm van een
goedkeuringscertificaat RDW

nee

ja, Cat. T1b vanaf 01-05-2021
behalve als de wieltrekker
voornamelijk wordt ingezet voor
landbouwgebruik dan geen APK

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

R = aanhangwagens (LBTA)
S = verwisselbare getrokken
uitrustingsstukken (LBTA)
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moet de eigenaar zelf verzorgen
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gele kentekenplaat

nee

ja

witte kentekenplaat (volgplaat)

ja
indien het kenteken van
de trekker niet zichtbaar is

n.v.t.

n.v.t.

APK keuringsplicht

nee

nee

nee

Registratie is het voertuig met
bijbehorende gegevens aanmelden
vanaf 01-01-2021 op de RDW site.
(+/- € 18,-)
U krijgt na een goedgekeurde
tenaamstelling van de RDW een
kentekencard en een
tenaamstellingscode toegestuurd.
Daarmee kunt u een kentekenplaat
bestellen bij de firma Dick Klok.
Benodigde gegevens;
* Vestigingsnummer KvK
* VIN (chassisnummer)
* Voertuigcategorie
* Merk
* Handelsbenaming
* Bouwjaar (alleen jaartal)
* Brandstofsoort
* Maximum constructiesnelheid
voor meer info en de
uitzonderingsgevallen bel dan:
Rink Groeneweg 06 53471637

Oldtimer is een trekker waarvan het bouwjaar 1970 of ouder is (50+). Een oldtimer valt niet onder de uitzonderingsregels.
Een trekker waarvan de datum eerste toelating (DET) voor 01-01-1978 is gezet mag een donkerblauwe kentekenplaat voeren i.p.v. een gele.
Een bestaande lichte vierwieler of een bestaande golfkar valt in de categorie MMBS. Na 01-01-2021 bepaalt de fabrikant bij welke categorie het behoort.
Landbouwvoertuigen die een ontheffing nodig hebben om op de weg te rijden moeten voorzien zijn van een kentekenplaat.
Ontheffing is dadelijk gekoppeld aan de kentekencard.
Omgebouwde bestelautos die begrensd zijn tot 25 km/u en uitsluitend als boodschappen auto gebruikt mogen worden vallen onder de categorie MMBS
Dit soort MMBS kan niet meer worden aangevraagd per 01-01-2021 en zal daarom langzaam verdwijnen uit het straatbeeld.
De bestaande motorrijtuigen met beperkte snelheid en in met kenteken (nationale benaming is MMBS) moeten nog wel geregistreerd worden.
De RDW voert regelmatig controles uit op juistheid van de registratie. Per 01-01-2021 is de maximale snelheid 40 km/u op de openbare weg, bij overtreding kan er door de politie
een boete en een WOK (wachten op keuring) opgelegd worden, tot die tijd mag er niet met de trekker gereden worden, de trekker wordt tijdens de keuring bij een RDW station op
alle keuringseisen beoordeeld. De wachttijd voor een afspraak bij de RDW kan oplopen tot 2 maanden.
Uitzonderingen voor registratieplicht en kentekenplicht staan hieronder vermeld.

Voertuigen die niet op de openbare weg komen. (advies is om het wel te doen vanwege de lagere marktwaarde bij inruil als deze niet is geregistreerd).

Motorrijtuigen waar geen trekkerrijbewijs voor nodig is. (Voor een smalspoortrekker is wel een trekkerrijbewijs nodig dus moet deze wel geregistreerd worden).

Smalspoortrekker in combinatie met aanhangwagentjes die uitsluitend gebruikt worden in de oogstperiode van 01-07 t/m 30-11, dit geld ook voor fruittreintjes.
Motorrijtuigen met beperkte snelheid die in transportstand smaller zijn dan 130 centimeter en geen trekhaak hebben en die ingericht zijn als maaier, onkruidbestrijding, veger,
sneeuwruimer, gladheidbestrijding, en hondenpoepzuigers.
Heftrucks smaller dan 130 centimeter.

Wegenbouw machines zoals asfaltfrees, asfaltteermachine en walsen.

Meeneemheftrucks (Kooiaap achterop een vrachtwagen).

Aanhangwagen die inclusief lading niet meer mag wegen dan 750 kg.
Motorrijtuigen die niet harder dan 6 km/u kunen rijden zoals een hoogwerker, schaarlift, oude stoomtrekker.
Eventueel een oldtimer als deze niet harder gaat dan 6 km/u.
Huidige aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken die niet sneller gaan rijden dan 25 km/u.
Voertuigen gebouwd na 01-07-2021 zorgt de fabrikant of importeur voor de registratie van deze categorie en worden voorzien van een gele kentekenplaat.

