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

Erkenningen importeurs (/distributeurs)
d.d. mei 2016

U importeert (distribueert) land- en/of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte
snelheid, mobiele machines en aanhangwagens en/of verwisselbare getrokken
uitrustingsstukken.
U krijgt vanaf 1 januari 2017 te maken met nieuwe processen bij de uitvoering van uw werk
en u moet daarvoor mogelijk een erkenning aanvragen bij de RDW.

Waar krijgt u straks mee te maken?
 Bevoegdheid Versnelde inschrijving
 Erkenning bedrijfsvoorraad

Versnelde inschrijving
Elk voertuig in Nederland dat op de openbare weg komt en onder de kentekenplicht valt, moet
worden ingeschreven in het kentekenregister. Als u nieuwe en ongebruikte voertuigen die uw
eigendom zijn, wilt inschrijven zonder onderzoek op het keuringsstation dan kunt u bij de
RDW de bevoegdheid ‘Versnelde Inschrijving’ aanvragen. Hiermee kunt u zonder een keuring
bij de RDW een inschrijving aanvragen, waardoor het voertuig geregistreerd staat in het
kentekenregister. Om deze bevoegdheid te kunnen aanvragen, moet u beschikken over de
erkenning bedrijfsvoorraad.
Voor het inschrijven van een nieuw en ongebruikt voertuig heeft u een Certificaat van
Overeenstemming (CvO) nodig. Het aanleveren van een CvO is de verantwoordelijkheid van
de fabrikant.

Een al eerder in het buitenland ingeschreven voertuig
Om een al eerder in het buitenland ingeschreven voertuig in Nederland te kunnen inschrijven,
moet het voertuig eerst op een keuringsstation van de RDW worden onderzocht. Als het
voertuig wordt goedgekeurd of de buitenlandse goedkeuring kan worden overgenomen, kan
gelijktijdig een inschrijving worden aangevraagd.

Erkenning bedrijfsvoorraad
Handelt u in voertuigen? Dan kunt u de voertuigen die uw eigendom zijn digitaal aanmelden in
de bedrijfsvoorraad. Daarvoor hebt u een erkenning bedrijfsvoorraad nodig. Deze vraagt u aan
bij de RDW. U hebt de erkenning bedrijfsvoorraad ook nodig om bepaalde bevoegdheden aan
te kunnen vragen, zoals het tenaamstellen van voertuigen.

Meer informatie
Meer informatie over erkenningen en bevoegdheden vindt u op
https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/RDW-erkenningen.aspx.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze factsheet, dan kunt u contact opnemen met de RDW
via het e-mailadres LRV@RDW.nl.

