
Aan de tekst op deze poster/flyter kunnen geen rechten worden ontleend en i.v.m. nog in te voeren 
Wijzigingen raden wij u aan altijd de actuele RDW website te raadplegen. www.rdw.nl. 
 

Beslisboom (land)bouwvoertuigen registratie- en kentekenplaatplicht. 
 
 

 

                                                                                Komt uw voertuig op de openbare weg? 
 

NEE Geen registratie- en 
kentekenplaat plicht. 

 

JA 
Nieuw voertuig 

(geleverd vanaf 01.01.2021) 

Bestaande voertuig 
(in gebruik voor 01.01.2021) 

 

JA 
LET OP! 

Het regelement voertuigen openbare weg 

is van toepassing 
 

Breder dan 1300mm inclusief aanbouw  
en/of 

Wordt het voertuig gebruikt om een aanhanger te trekken? 
 

NEE 
Geen registratie- en 

kentekenplaat plicht. 
 

Registratie plicht 
 

 

Geen kentekenplaatplicht (tot 
01.01.2025) 

 
 
 

LET OP! 
Rijdt het voertuig harder dan 25 km/h 

dan is er kentekenplaat plicht. 
 

Registratie plicht 
 

 

Kentekenplaatplicht 
 
 
 

Registratie van bestaande voertuigen in de periode van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 is een administratieve registratie zonder schouwing.  
Regelgeving met ingang van 01.01.2022 is nog niet bekend.  

Openbare weg 
Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Een fabrieksterrein is geen openbare weg wanneer het 

met een slagboom of hek is afgesloten en alleen met toestemming wordt geopend. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001948/2021-07-01 

 
 
 

Koop en Lease nieuwe trucks (inclusief LTR & PIT) 
Registratie, tenaamstelling en kentekenplicht kunnen door STILL worden gedaan alsmede de keuring en het 

van kenteken voorzien. Kosten hiervoor bedragen € 38,75 per truck netto excl. BTW. 
 

Eigendom trucks 
Trucks in eigen bezit kunt u zelf via www.rdw.nl/registreren registreren. 

 

Bestaande lease trucks via De Lage Landen 
Lease trucks bij u in gebruik kunt u zelf via www.rdw.nl/registreren registreren. 

 

Huurtrucks via STILL Intern Transport 
Registratie en kentekenplicht kunnen door STILL worden gedaan alsmede de keuring en het van kenteken voorzien.  

Kosten hiervoor bedragen € 38,75 per truck netto excl. BTW 
(Zie ook STILL huurvoorwaarden) 

Categorie Z
Motorrijtuig met 

beperkte snelheid. 

INFORMATIE 
 

 

 

Regelingen Voertuigen 
 

 Motorrijtuigen met beperkte snelheid op de 
openbare weg dienen altijd te voldoen aan de 
eisen in de Wegenverkeerswet “Regelingen 
Voertuigen”. 

 
➔ Twee werkende lampen, zowel met dimlicht 

als stadslicht  
➔ Twee achterlichten, twee remlichten en 

twee rode reflectoren 
➔ Twee richtingaanwijzers aan de voor- en 

Achterzijde 
➔ Alarmlichten 

(Waarschuwingsknipperlichten) 
➔ Rode reflectoren in de vorm van een 

afgeknotte driehoek aan de achterzijde, 
verplicht voor voertuigen geleverd tot  1-1-
2021 

➔ Buitenspiegels 
➔ Uitstekende delen zoals de vorken moeten 

verwijderd of afgeschermd worden. 

➔ Een werkende claxon 
 

Verplicht: 
➔ WAM-verzekering (op het object). 
➔ T-Rijbewijs 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2021-
01-21 
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