Factsheet ivm kentekening landbouw- of bosbouwtrekkers,
motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines,
landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare
getrokken uitrustingsstukken

Fabrikanten
d.d. mei 2016

U bent een fabrikant van land- en/of bosbouwtrekkers, mobiele machines of daardoor
voortbewogen aanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. U krijgt
vanaf 1 januari 2017 te maken met een nieuwe werkwijze.

Waar krijgt u straks mee te maken?
 (Type-)Goedkeuring
 Certificaat van Overeenstemming

(Type)goedkeuring
Een voertuig dat voor het eerst in Nederland wordt ingeschreven, moet een goedkeuring hebben
waarmee wordt aangetoond dat aan de technische voorschriften wordt voldaan. Er zijn drie
soorten goedkeuringen:
- Europese typegoedkeuring, deze vorm is geldig voor registratie in alle Europese
lidstaten en de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein en Zwitserland).
- nationale typegoedkeuring, deze is alleen geldig voor registratie in Nederland;
- individuele goedkeuring (voor één voertuig).
Een fabrikant die kan aantonen dat hij beschikt over procedures om de conformiteit van zijn
serieproductie met het goedgekeurde product te waarborgen, kan een typegoedkeuring
aanvragen. Een voertuig dat nog geen (of een gedeeltelijke) goedkeuring heeft, kan voor
toelating op de openbare weg worden getest en goedgekeurd door de RDW. Wanneer een
typegoedkeuring niet gewenst of niet haalbaar is of als de aantallen te klein zijn, kan worden
gekozen voor een individuele goedkeuring.

Certificaat van Overeenstemming en Individueel Goedkeuringscertificaat
Elk voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring krijgt een Certificaat van
Overeenstemming (CvO) van de fabrikant. Een voertuig dat voldoet aan de eisen voor
individuele goedkeuring krijgt een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) van de RDW.

Elk voertuig in Nederland dat onder de kentekenplicht valt en op de openbare weg komt, moet
worden ingeschreven in het kentekenregister. Hiervoor is een Certificaat van Overeenstemming
(CvO) nodig.
Meer informatie
Meer informatie over goedkeuringen vindt u op https://www.rdw.nl/sites/tgk/Paginas/default.aspx.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze factsheet, dan kunt u contact opnemen met de RDW
via het e-mailadres LRV@RDW.nl.

