
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste relatie, 
 
Vanaf 1 januari 2021 is de registratie / kentekenplicht ingegaan voor (land)bouwwerktuigen die op 
de openbare weg rijden. Alle voertuigen, nieuw of gebruikt, die gebruik maken van de openbare weg 
moeten aan deze plicht voldoen.  
 

Rens de Bruijn B.V. is officieel RDW erkend! 
Als RDW erkend bedrijf , informeren wij u graag over de registratie/kentekenplicht en wat daar voor 

u als bedrijf bij komt kijken. 
 
Mocht u vragen hebben of problemen hebben bij de registratie neemt u dan gerust contact met ons 
op. Wij helpen u graag verder. 
 
Als eigenaar ben u zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze kentekenplicht.  
U kunt uw voertuig online registreren via https://www.rdw.nl/registreren en zo aan de registratie & 
kentekenplicht voldoen.  
 
Er zijn meerdere categorieën waarin uw (land)bouwwerktuig kan vallen, namelijk: 

 T             Landbouwtrekkers op wielen 

 C             Landbouwtrekkers op rupsen 

 R             Landbouwaanhangwagens met een maximum beladen massa van 750 kg. 

 S             Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken  

 Z             Motorrijtuigen met beperkte snelheid, <6 km/u (shovel, mobiele kraan) 

Bij de registratie van uw voertuig(en) zijn de volgende gegevens benodigd: 

 Uittreksel KvK en inloggegevens DigiD/E-herkenning 

 VIN nummer (chassisnummer) 

 Bouwjaar 

 GV kenteken (indien van toepassing) 

 Merk 

 Handelsbenaming 

 Type 

 Brandstof type 

 Maximum snelheid 

 Voertuigomschrijving 

De handelsbenaming en het type kunnen gelijk zijn, maar ook verschillen. Het typeplaatje vermeld 
altijd het type, de handelsbenaming is gelijk aan de vermelding aan de buitenkant van de machine 
(EW60E, L70H, etc.).  

https://www.rdw.nl/registreren


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u de aanvraag voltooid heeft, krijgt u na goedkeuring de kentekenpapieren toegestuurd.  
Met de kentekenpapieren kunt u een kenteken laten maken. Het leveren van de kentekenplaten 
kunnen wij voor u verzorgen. Uiteraard is het ook mogelijk de kentekenplaten door ons te laten 
monteren, eventueel in combinatie met het in orde maken van de kentekenverlichting. 
 
In 2021 kunt u al uw eigen machines aanvragen via de online route, dit kost € 18,00 en betreft slechts 
een administratieve handeling. Na 2021 zal iedere aanvraag individueel beoordeeld worden door de 
RDW. De kosten hiervan zijn een veelvoud van de kosten die de online registratie nu met zich 
meebrengt. Wij willen u dan ook adviseren de registratie dit jaar af te ronden.  
 
De kentekenplicht houdt ook in dat uw voertuigen moeten voldoen aan de wegenverkeerswet.  
Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dit valt wel onder uw eigen verantwoordelijkheid.  
Zo moeten de trekgewichten kloppen, moet er breedtemarkering aanwezig zijn op alle voertuigen 
breder dan 2.55 meter, moeten alle getrokken aanhangwagens zwaarder dan 8 ton voorzien zijn van 
een remsysteem, etc. 
 
Wij begrijpen dat de kentekenplicht en registratie veel vragen met zich meebrengt.  
Helaas kunnen wij de aanvraag niet voor u doen. We willen u graag helpen waar we kunnen, met 
praktische zaken en al uw vragen. 
 
Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met Eva de Bruijn via eva@rensdebruijn.nl of  
0348-551886. 
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