Beslisboom (land)bouwvoertuigen
registratie- en kentekenplaatplicht
T Trekker
op wielen

C Trekker
op rupsen

U Mobiele
machine

Z Motorrijvoertuig met
beperkte snelheid

S Getrokken
werktuig

R Getrokken
aanhangwagen

Maakt voertuig gebruik van de openbare weg?

NEE

LET OP: OOK ALS DE GEBRUIKER ALLEEN MAAR DE WEG OVERSTEEKT,
MAAKT HIJ GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG.

GEEN REGISTRATIE- EN
KENTEKENPLAATPLICHT

JA

NIEUW VOERTUIG
geleverd vanaf 1-1-2021

BESTAAND VOERTUIG
in gebruik vóór 1-1-2021

De navolgende nieuwe (land)bouw voertuigen welke in dit
kader zijn opgenomen, zijn vrijgesteld van registratie- en
kentekenplaatplicht

De navolgende bestaande (land)bouw voertuigen welke in dit
kader zijn opgenomen, zijn vrijgesteld van registratie- en
kentekenplaatplicht
Motorrijtuigen, waarvoor geen T-rijbewijs vereist is: smaller dan 1,30 mtr.,
voor maaien, onkruidbestrijding, vegen, gladheidbestrijding,

Motorrijtuigen, waarvoor geen T-rijbewijs vereist is: smaller dan
1,30 mtr., voor maaien, onkruidbestrijding, vegen, gladheidbestrijding,

Motorrijtuigen met maximumsnelheid kleiner dan 6 km/h, o.a. hoogwerkers;
Voertuigcategorie R of S 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;

Motorrijtuigen met maximumconstructiesnelheid kleiner dan
6 km/h, o.a. hoogwerkers;
Voertuigcategorie R of S 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;

Smalspoortrekkers i.c.m. aanhangwagentjes/fruittreintjes (van 1 juli t/m 30
november);
Categorieën R en S met rijsnelheid kleiner dan 25 km/h.

NEE

JA

JA

NEE

GEEN REGISTRATIE- EN
KENTEKENPLAATPLICHT

Goedkeuringscertificaat

RIJSNELHEID
hoger dan 25 km/h

JA

REGISTRATIEPLICHT

REGISTRATIEPLICHT
Administratief

ONTHEFFINGSPLICHTIGE
(LAND)BOUWVOERTUIGEN*

JA

JA

REGISTRATIEPLICHT
Administratief

GEEN KENTEKENPLAATPLICHT
tot 1-1-2025

KENTEKENPLAATPLICHT

NL

RIJSNELHEID
max 25 km/h

GEEN REGISTRATIE- EN
KENTEKENPLAATPLICHT

WITTE VOLGPLAAT
als kenteken van trekkend
voertuig niet zichtbaar is

Let op: vanaf 1-1-2025 geldt voor alle (land)bouwvoertuigen de kentenplaatplicht.
Oók voor (land)bouwvoertuigen die vóór 1-1-2021 in gebruik waren (behalve getrokken voertuigen R en S met een max. rijsnelheid van 25 km/h).
Het kan slim zijn dat nu direct te regelen.

Let op:
De uitzonderingen voor nieuwe en bestaande voertuigen verschillen (zie kaders hierboven);
Registratie van bestaande voertuigen in de periode van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 is een administratieve registratie zonder schouwing.
(Land)bouwvoertuigen op de openbare weg dienen altijd te voldoen aan de eisen in de Wegenverkeerswet.

