Regel het kenteken nu
Dit jaar kan elke eigenaar van tractoren met bijbehorende
aanhangwagens deze registreren bij de RDW en voorzien van
een kentekenplaat. Daarbij moeten ze wel keuzes maken die
bepalen of en welk kenteken er op een voertuig komt. De
meest gestelde vragen over het trekkennummerbord.
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Waarom moeten tractoren en aanhangers
van een kentekenplaat worden voorzien?

Valt mijn zelfrijdende rooimachine ook
onder de registratieplicht?

Vanaf 2022 moeten alle zelfrĳdende
(land)bouwvoertuigen zĳn geregistreerd
bĳ de RDW. Zonder kentekenbewĳs mogen tractoren, maar ook alle zelfrĳdende
werktuigen, dan niet meer de openbare
weg op. Getrokken materieel moet geregistreerd en gekentekend worden als er
harder dan 25 km/u mee wordt gereden.
De registratieplicht wordt ingevoerd
om te kunnen voldoen aan de verplichte APK voor landbouwtractoren. Die is
vastgelegd in een Europese richtlĳn. Deze
APK-plicht geldt overigens alleen voor
tractoren die harder dan 40 km/h kunnen
rĳden.

Ja, ook die valt onder de registratieplicht
als de rĳsnelheid van de zelfrĳdende
rooier hoger is dan 6 km/u. Hĳ valt in de
categorie motorrĳtuigen met beperkte
snelheid (MMBS, categorie Z), net als wielladers en heftrucks die breder zĳn dan
1,30 meter.

Per wanneer moeten tractoren en aanhangers zijn voorzien van een kentekenplaat?
Voor 1 januari 2022 moeten alle tractoren
en aanhangers die harder rĳden dan 25
km/u zĳn aangemeld en geregistreerd bĳ
de RDW. De kosten van deze registratie

bedragen 18 euro per voertuig. Registreren
kan via www.rdw.nl.

En wat gebeurt er als ik dat niet voor 1
januari 2022 doe?
Wie zĳn bestand landbouwvoertuigen die in
gebruik zĳn genomen voor 1 januari 2020
pas na 1 januari 2022 registreert, krĳgt te
maken met een verplichte keuring door de
RDW. De kosten daarvan bedragen ongeveer
200 euro per voertuig. Ook mag de eigenaar
niet meer met een ongeregistreerd voertuig
de openbare weg op.

Niet elke tractor rijdt even snel. Geldt de
kentekenplicht voor alle tractoren?
De regeling kent drie categorieën als het
gaat om de door de fabrikant opgegeven
snelheid, de zogenoemde maximumconstructiesnelheid:
- een rĳsnelheid van minder dan 25 km/h;
- een rĳsnelheid van 25 tot 40 km/h;
- een rĳsnelheid van meer dan 40 km/h.
Voor de eerste categorie geldt dat deze tot 1
januari 2025 nog zĳn vrĳgesteld van de kentekenplicht. Wel moeten ook deze tractoren
en zelfrĳdende werktuigen al voor 2022
worden geregistreerd bĳ de RDW. De twee
andere categorieën zĳn wel na registratie
kentekenplichtig.
Aanhangwagens waarmee minder dan 25
km/h wordt gereden zĳn eveneens tot 1

70% nog niet
geregistreerd
Half juli meldde de Rijksdienst voor het
Wegwerkeer (RDW) dat van alle landbouwvoertuigen nog maar dertig procent is geregistreerd. Vooral motorrijtuigen met beperkte snelheid blijven achter, zo stelt het RDW
op basis van de gegevens over het eerste
half jaar. Om dat percentage te verhogen
gaat de RDW het komende halfjaar een uitgebreide communicatiecampagne voeren.
Dit betekent dat de dienst onder meer op
een aantal beurzen is te vinden en dat specifieke doelgroepen worden gemaild.
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Meer weten over dit onderwerp?
Kijk op www.cumela.nl.

januari 2025 vrĳgesteld van de kentekenplicht. Als de tractor een kentekenplaat
heeft, moet de aanhangwagen wel een witte
kentekenplaat voeren.

Wat is het VIN en waarom moet ik daar
een afbeelding van meesturen bij mijn
aanvraag?
Het VIN is het Voertuig Identificatie Nummer, ook wel aangeduid als framenummer,
chassisnummer, productienummer of
Schleppernummer. Het is het unieke nummer dat bĳ elk voertuig hoort. Het nieuwe
VIN bestaat uit zeventien tekens, oudere
VIN’s kunnen uit minder tekens bestaan.
Vanaf 21 juni is het verplicht om bĳ de aanvraag voor registratie door de RDW een foto
mee te sturen van het typeplaatje waarop
het VIN staat. Omdat bĳ de aanvragen te
vaak geen correct VIN werd opgegeven,
is deze verplichting ingesteld. Dit zorgde
namelĳk voor veel vertragingen van de
aanvragen voor registratie.

Als mijn tractor nooit op de openbare
weg komt, hoef ik dan geen kenteken aan
te vragen?
Dat klopt, maar daar hoort wel een kanttekening bĳ. Het begrip openbare weg
wordt door de wetgever wel ruim genomen.
Ook een pad in het land waarover anderen
kunnen rĳden, geldt als openbare weg.

Alleen bĳvoorbeeld een met een slagboom
afgesloten terrein geldt als niet-openbare
weg. Een erf dat onbelemmerd toegankelĳk
is, wordt ook gezien als openbare weg.

Moet ik mijn registratie melden bij de
verzekering?
Ja, dat is verplicht. Na aanmelding en
registratie bĳ de RDW krĳgt de ondernemer
binnen twintig werkdagen een kentekenbewĳs. Daarna moet u de verzekering
informeren wat het kenteken is van het
geregistreerde landbouwvoertuig. De verzekeringsdekking moet binnen 28 dagen na
de tenaamstellingsdatum aangemeld zĳn
bĳ de RDW, die dit daarna opneemt in het
centraal verzekeringsregister. Door dit tĳdig
te regelen is een boete te voorkomen.

HERO DIJKEMA (CUMELA): ‘

Ga snel aan
de slag’
Brancheorganisatie Cumela voor ondernemers in groen, grond en infra is nauw
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering
van dit proces. Hero Dijkema van Cumela
krijgt nog regelmatig vragen van leden over
dit onderwerp. Veel daarvan gingen over het
Voertuig Identificatie Nummer (VIN). “Het
opgeven van het juiste VIN bleek niet altijd
gemakkelijk. Regelmatig worden nummers
van voertuigonderdelen opgegeven, die geen
VIN zijn. Want om welk nummer gaat het?
Als het nummer niet klopte, moest de RDW
weer terug naar de aanvrager, waardoor
het langer duurde voordat de aanvraag was
afgehandeld. Vanaf 21 juni geldt de verplichting om een foto van het VIN mee te sturen. Sindsdien gaat het allemaal wel sneller. Als alle klopt, is het binnen twee dagen
geregeld.”
Dijkema is ook geschrokken van het bericht
dat nog maar 30% van alle tractoren en
aanhangers is geregistreerd. “Dit betekent
dat meer dan het dubbele nog het komende half jaar geregistreerd moet worden. En
dat terwijl het de komende maanden op veel
bedrijven druk is met rooien of planten. Wie
in november nog denkt dit te gaan regelen,
is echt te laat. Ga snel aan de slag, want na
1 januari 2022 komt er een verplichte keuring bij van 200 euro.”
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