Factsheet registratie- en kentekenplaatplicht
land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines, land- of
bosbouwaanhangwagens en verwisselbare
getrokken uitrustingsstukken

Dealer/handelaar/distributeur
U bent een dealer van of u verkoopt nieuwe of gebruikte land- of bosbouwtrekkers,
motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines, land- of
bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Vanaf 1
januari 2021 kunt u te maken krijgen met erkenningen en eventueel goedkeuring in het
geval van nieuwe voertuigen.

Wat is een erkenning?
Een erkenning houdt in dat u bepaalde diensten/handelingen mag uitvoeren. Verder in deze
factsheet vindt u meer informatie over de verschillende erkenningen en wat u ermee kunt doen.
De RDW geeft een erkenning af als u aan een aantal vastgestelde eisen voldoet. Aan een
erkenning zijn kosten verbonden. Naast aanvraagkosten betaalt u een jaarlijks
instandhoudingstarief. De tarieven zijn te vinden op www.rdw.nl, onder zakelijk/startend
(voertuig)bedrijf.
Is een erkenning verplicht?
U heeft zelf de keuze of u een erkenning aanvraagt. Of een erkenning toegevoegde waarde
heeft hangt af van de activiteiten van uw bedrijf. Bijna alle diensten kunnen ook via een
keuringsstation of een kentekenloket worden afgenomen.
Kiest u voor het aanvragen van een erkenning, dan is het van belang deze zo snel mogelijk aan
te vragen.

Waar krijgt u mogelijk mee te maken?
•
Erkenning bedrijfsvoorraad
•
Tenaamstellen
•
Handelaarskenteken
•
Online Registratie Export Handelaren
•
Erkenning Export Dienstverlening
•
Demontage

Waar krijgt u niet mee te maken?
Versnelde inschrijving, ofwel het online inschrijven van ongebruikte, niet eerder geregistreerde
voertuigen is niet mogelijk voor (land)bouwvoertuigen. Deze voertuigen moeten individueel
worden ingeschreven op basis van een Certificaat van Overeenstemming (CvO),een Individueel
Goedkeuringscertificaat (IGC) of een gelijkwaardige buitenlandse goedkeuring. Meer informatie
over het CvO en IGC is te vinden in de factsheet voor fabrikanten.

Erkenning bedrijfsvoorraad
Handelt u in voertuigen? Dan kunt u de voertuigen die uw eigendom zijn online aanmelden in de
bedrijfsvoorraad. Daarvoor hebt u een erkenning bedrijfsvoorraad nodig. Deze vraagt u aan bij
de RDW. U hebt de erkenning bedrijfsvoorraad ook nodig om bepaalde bevoegdheden aan te
kunnen vragen, zoals het tenaamstellen van voertuigen.

Tenaamstellen
Bij verkoop van een voertuig moet het in verband met de aansprakelijkheid op naam van de
koper worden gezet. Tenaamstellen kan via www.rdw.nl, via een RDW-balie of bij één van de
kentekenloketten die verspreid door heel Nederland zitten. Met de bevoegdheid ‘Tenaamstellen

Voertuigbedrijf’ kunt u zelf online een voertuig uit de bedrijfsvoorraad tenaamstellen op de
nieuwe eigenaar. Om deze bevoegdheid te verkrijgen heeft u de erkenning bedrijfsvoorraad
nodig.

Handelaarskenteken
Met een voertuig uit de bedrijfsvoorraad de weg op voor bijvoorbeeld een proefrit of reparatie is
mogelijk met het handelaarskenteken. U moet het handelaarskenteken verzekeren. Via het
handelaarskenteken is een voertuig met dit kenteken verzekerd. Om in aanmerking te komen
voor een handelaarskenteken heeft u een erkenning bedrijfsvoorraad nodig.

Online Registratie Export Handelaren
Wilt u een voertuig exporteren, dan moet de kentekenregistratie in Nederland worden beëindigd.
Hiervoor moet u het voertuig bij de RDW aanmelden voor export. Dit kunt u doen via:
•
RDW-balie in Veendam of Zoetermeer;
•
een bedrijf met de erkenning Export Dienstverlening.
Wilt u zelf online voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad kunnen aanmelden voor uitvoer dan is dat
mogelijk met de bevoegdheid ‘Online Registratie Export Handelaren’. Om deze bevoegdheid te
verkrijgen heeft u de erkenning bedrijfsvoorraad nodig.

Export dienstverlening
Wilt u de uitvoer regelen voor klanten die geen voertuig bij u hebben gekocht? Met de erkenning
‘Export Dienstverlening’ kunt u voertuigen die niet tot uw bedrijfsvoorraad behoren online bij de
RDW aanmelden voor uitvoer.

Demontage
Wordt een voertuig gesloopt, dan moet de kentekenregistratie van het voertuig in Nederland
worden beëindigd. U kunt het voertuig voor sloop aanbieden aan een bedrijf met de
bevoegdheid ‘Online Registratie Autodemontage’. Het bedrijf beëindigt de registratie en sloopt
het voertuig.
Sloopt u het voertuig zelf dan moet u de registratie beëindigen via:
De bevoegdheid ‘Online Registratie Autodemontage’. Hiermee kunt u de voertuigen
online aanmelden voor sloop. Voor de bevoegdheid heeft u de erkenning
bedrijfsvoorraad nodig en heeft u als bedrijfsactiviteit dat u voertuigen sloopt.
Een aanvraag bij de RDW. Zie voor meer informatie www.rdw.nl, zoek op ‘melding sloop
of demontage voertuig’.

Meer informatie
Meer informatie over de registratieplicht en de gevolgen daarvan vindt u op
www.rdw.nl/registreren. Hier vindt u ook de andere factsheets.
Meer informatie over erkenningen en bevoegdheden vindt u op www.rdw.nl onder
zakelijk/startend (voertuig)bedrijf.

