Beslisboom bouwvoertuigen registratie- en kentekenplicht

Maakt het voertuig gebruik
van de openbare weg?
Let op: Ook als de gebruiker alleen maar
de weg, oversteeekt maakt hij gebruik
van de openbare weg.

Nee

Geen registratieen
kentekenplicht

Ja

Nieuw voertuig
Geleverd vanaf 1-1-2021

Bestaand voertuig
In gebruik vóór 1-1-2021

Nieuwe (land)bouw voertuigen in dit kader zijn vrijgesteld
van registratie- en kentekenplicht.

Bestaande (land)bouw voertuigen in dit kader zijn
vrijgesteld van registratie- en kentekenplicht.

•

•

•
•

•
•

Motorrijtuigen, waarvoor geen T-rijbewijs
vereist is: smaller dan 1,30 meter, voor maaien,
onkruidbestrijding, vegen, gladheidbestrijding,
aangedreven voertuig zonder bestuurderstoel en
heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
Motorrijtuigen met maximumconstruciesnelheid
minder dan 6 km/h bijvoorbeeld hoogwerkers.
Voertuigcategorie getrokken voertuigen (aanhanger)
en een maximum beladen massa kleiner dan of gelijk
aan 750 kg. Witte volgplaat (als kenteken van trekkend
voertuig niet zichtbaar is).
Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
Meeneemheftrucks.

Nee

•
•

•
•
•

Ja

•

Goedkeuringscertificaat

Motorrijtuigen, waarvoor geen T-rijbewijs
vereist is: smaller dan 1,30 meter, voor maaien,
onkruidbestrijding, vegen, gladheidbestrijding,
aangedreven voertuig zonder bestuurderstoel en
heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
Motorrijtuigen met maximumconstruciesnelheid
minder dan 6 km/h bijvoorbeeld hoogwerkers.
Voertuigcategorie getrokken voertuigen (aanhanger)
en een maximum beladen massa kleiner dan of gelijk
aan 750 kg. Witte volgplaat (als kenteken van trekkend
voertuig niet zichtbaar is).
Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
Meeneemheftrucks.
Smalspoortrekkers i.c.m. aanhangwagentjes/
fruittreintjes (vanaf 1 juni t/m 30 november).
Categorieën R en S met rijsnelheid kleiner dan 25
km/h.

Ja

Nee

Registratieplicht!
Geen registratieen
kentekenplicht

Rijsnelheid
hoger dan
25 km/h

Ontheffingsplichtige (land)
bouwvoertuigen

Ja

Ja

Rijsnelheid
maximaal
25 km/h

Ja

Registratieplicht!
Administratief

Kenteken - plaat - plicht

Voertuigen
Registratieplicht!
Administratief

Let op: Vanaf 1-1-2015 geldt voor alle (land)bouwvoertuigen de
kentekenplicht. Ook voor (land)bouwvoertuigen die voor 1-1-2021 in
gebruik waren (behalve getrokken voertuigen zoals bijvoorbeeld een
aanhanger) met max. rijsnelheid van 25 km/h). Het kan dus slim zijn
dat nu direct te regelen.
Let dus op zoals hier boven getoond dat er verschil is in nieuwe en
bestaande voertuigen.
Registratie van bestaande voertuigen in de periode van 1-1-2021
t/m 21-12-2021 is een administratieve registratie zonder schouwing.
(Land)bouwvoertuigen op de openbare weg dienen altijd te voldoen
aan de eisen in de Wegenverkeerswet.

Geen kentekenplicht
tot 1-1-2025!

Aanhangers
Geen registratieplicht!
Alleen witte volgplaat
wanneer kenteken van
trekkend voertuig niet
zichtbaar is

*Ontheffingsplichtinge (land)bouwvoertuigen zijn voertuigen die vanwege breedte, hoogte, lengte
en/of aslasten niet zijn toegelaten op de openbare weg en daarom een ontheffing nodig hebben.

Voor optimaal presterende machines

