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

Distributeurs/importeurs
U distribueert of importeert land- en/of bosbouwtrekkers, mobiele machines en land- of
bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Vanaf 1
januari 2021 moeten deze voertuigen geregistreerd worden. Bij de uitvoering van uw werk
kunt u vanaf dan te maken krijgen met keuringen van voertuigen en erkenningen.

Wat is een erkenning?
Een erkenning houdt in dat u bepaalde handelingen en diensten namens de RDW mag
uitvoeren. 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
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven-met-rdw-erkenning/voorwaarden-gebruik-vanerkenning/tarieven-rdw-erkenningen

Is een erkenning verplicht?
Nee, die is niet 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. De meeste diensten
kunnen ook worden afgenomen via een keuringsstation of kentekenloket.
Kiest u voor het aanvragen van een erkenning, dan is het van belang deze zo snel mogelijk aan
te vragen.

Met welke erkenning krijgt u mogelijk te maken?
 Erkenning bedrijfsvoorraad

Erkenning bedrijfsvoorraad
Handelt u in nieuwe voertuigen? Dan kunt u de voertuigen die uw eigendom zijn online in
bedrijfsvoorraad zetten. Daarvoor heeft u een erkenning bedrijfsvoorraad nodig. Deze vraagt u
aan bij de RDW. De erkenning bedrijfsvoorraad geeft ook toegang tot bepaalde bevoegdheden,
bijvoorbeeld tenaamstellen of export. Met deze bevoegdheden kunt u zelf het voertuig dat u in
bedrijfsvoorraad heeft, tenaamstellen of aanmelden voor export zonder dat u daarvoor naar een
kentekenloket of de RDW hoeft.
.
Handelt u in gebruikte voertuigen? Voertuigen die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen
en nog niet zijn geregistreerd, kunt u van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 via
www.rdw.nl registreren zonder technische beoordeling. Ieder voertuig dat onder de
registratieplicht valt, moet op 1 januari 2022 zijn geregistreerd. Na 31 december 2021 moet het
voertuig technisch worden beoordeeld door de RDW voor het kan worden geregistreerd.

Keuring voertuig op keuringsstation RDW
Wilt met ingang van 1 januari 2021 een ongebruikt, niet eerder geregistreerd voertuig of een al
eerder in het buitenland geregistreerd (land)bouwvoertuig in Nederland laten registreren? Dan
geldt het volgende:
 Bij de invoer van een voertuig in Nederland moet het voertuig altijd gezien worden op
een keuringsstation van de RDW.
 Als bij het voertuig een Europees Certificaat van Overeenstemming (CvO) aanwezig is,
wordt het voertuig in principe alleen geïdentificeerd en vervolgens geregistreerd.






Heeft het voertuig een nationale goedkeuring (nationale kleine serie-CvO of een
Individueel Goedkeuringscertificaat) van een ander land dan wordt het voertuig op het
keuringsstation geïdentificeerd. Ook wordt gekeken op welke aspecten en hoe het
voertuig in het land van herkomst is gekeurd. De RDW neemt de goedkeuringsaspecten
over die overeenkomen met de Nederlandse eisen. Zijn er eisen die ontbreken of niet
overeenkomen, dan beoordeelt de RDW deze aspecten zelf.
Als u geen gegevens van het voertuig kunt verstrekken, dan zal het voertuig volledig
worden gekeurd als individueel voertuig.
Voor mobiele machines is het in Nederland niet mogelijk om een typegoedkeuring te
krijgen. Er is namelijk nog geen regelgeving die hierin voorziet voor deze categorie
voertuigen. Mobiele machines kunnen op dit moment in Nederland alleen individueel
worden goedgekeurd

Als uw bedrijf voldoet aan de door de RDW gestelde eisen, bestaat de mogelijkheid dat het
voertuig tegen betaling ook op locatie kan worden gekeurd/geïdentificeerd.
Als het voertuig wordt goedgekeurd of de buitenlandse goedkeuring kan worden overgenomen,
dan kunt u gelijktijdig een registratie aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie over de registratieplicht vindt u op www.rdw.nl/registreren. Hier vindt u ook de
andere factsheets.
Meer informatie over erkenningen vindt u op www.rdw.nl onder ‘startend (voertuig)bedrijf’.

