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Leeswijzer
Deze factsheet geeft algemene informatie over de invoering van de nieuwe kentekenplicht voor
fabrikanten, importeurs, dealers en handelaren. Voor elk van deze doelgroepen is ook een
aparte factsheet beschikbaar met specifiekere informatie over de nieuwe werkwijze en de
eventueel benodigde erkenningen. Het kan zijn dat u meerdere rollen vervult (u bent
bijvoorbeeld zowel fabrikant als importeur), dan zijn meerdere factsheets voor u van belang.
Invoering kentekenplicht
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de kentekenplicht ingevoerd voor:
• nieuwe landbouw- en bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
• nieuwe mobiele machines met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h of meer;
• nieuwe landbouw- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
boven de 750 kg die harder rijden dan 25 km/h en op de openbare weg komen.
Vanaf 1 februari 2017 tot 20 mei 2018 moeten ook bestaande voertuigen uit deze categorieën
waarmee harder worden voorzien van een kenteken. Motorrijtuigen met beperkte snelheid
komen er vanaf 1 januari 2017 niet meer bij, bestaande kunnen wel worden gekentekend tot 20
mei 2018.
Uitzonderingen op de kentekenplicht zijn voertuigen met een:
• breedte <130 cm
- én bestemd als grasmaaier, poepzuiger, veegmachine, sneeuwschuiver,
gladheidbestrijder, onkruidbestrijder of heftruck
- én geen hefinrichting of koppeling aan achterzijde.
• asfalteermachine, wals, asfaltfrees, hoogwerker tijdens de werkzaamheden op de locatie van
de werkzaamheden
• maximumconstructiesnelheid < 6 km/h
• motorvoertuigen op één as
Waarom wordt de kentekenplicht voor deze voertuigen ingevoerd?
De invoering van de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en aanverwanten draagt bij aan
het verhogen van de verkeersveiligheid. De kentekenplicht maakt het makkelijker om te
handhaven op snelheidsovertredingen, gevaarlijk weggedrag, technische gebreken en

onverzekerd rondrijden. Ook het ontheffingenbeleid kan makkelijker en tegen lagere
administratieve lasten worden uitgevoerd en beter worden gehandhaafd.

Wat betekent dit voor u?
Alle eigenaren/houders van een dergelijk voertuig zullen moeten voldoen aan de
kentekenplicht. Fabrikanten, importeurs, dealers en handelaren krijgen te maken met een
andere werkwijze.
Wat verandert er?
Fabrikanten, importeurs, dealers en handelaren krijgen te maken met een andere werkwijze
waar in sommige gevallen een erkenning van de RDW voor nodig is. Een erkenning houdt in
dat een bedrijf bepaalde diensten/handelingen mag uitvoeren. De RDW geeft een erkenning af
als een bedrijf aan een aantal vastgestelde eisen voldoet.

De RDW
De RDW is een uitvoeringsorganisatie met een maatschappelijke functie en voert taken uit op
het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving,
registratie, informatieverstrekking en documentafgifte (zie www.rdw.nl voor meer informatie).

