
Geachte [geslacht en achternaam relatie vermelden], 

 

Met deze brief wijzen wij u op een wetswijziging die per 1 januari 2021 van kracht wordt. U heeft bij 
ons een motorrijtuig waar door deze wetswijziging een registratieplicht op komt. In deze brief leggen 
wij u uit wat dit inhoudt en wat dit voor u betekent. 

Registratie van land- en bosbouwvoertuigen wordt verplicht 
Per 1 januari 2021 wordt de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De 
registratieperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Binnen dit jaar moet de 
registratieplicht dus doorgevoerd zijn.  
 
Wat zijn land- en bosbouwvoertuigen? 

- Land- of bosbouwtrekkers op wielen en op rupsbanden; 
- Land- of bosbouwaanhangers; 
- Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken; 
- Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS); 
- Mobiele machines. 

Wat houdt de registratieplicht precies in? 
De registratieplicht voor land- en bosbouwvoertuigen houdt in dat deze voertuigen moeten worden 
ingeschreven in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW).  
Ook wordt er een kentekennummer toegekend en moet de eigenaar van het land- of 
bosbouwvoertuig een kentekencard (= kentekenbewijs) aanvragen die bij een verkeerscontrole 
getoond moet kunnen worden door de bestuurder van het land- of bosbouwvoertuig.  
Voor bepaalde categorieën land- en bosbouwvoertuigen geldt ook een kentekenplaatplicht, waarbij 
een fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig moet worden bevestigd.  
Daarnaast kan ook een APK verplicht zijn. Meer hierover kunt u lezen op de website van de RDW: 
https://www.rdw.nl/over-rdw/actueel/dossiers/registratieplicht-voor-landbouwvoertuigen 
 

Welke registratie geldt voor uw categorie land- of bosbouwvoertuig? 

Voor de categorie vanaf 25 kilometer per uur, waarin uw motorrijtuig valt, geldt vanaf 1 januari 2021: 
- inschrijving in het RDW-register 
- tenaamstelling van het voertuig 
- toekennen van een kentekennummer 
- met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs) 
- fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe 

voertuigen, bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot 
eerdere inschrijving in het RDW-register 
 

Wanneer moet de registratie plaatsvinden? 

Voertuigen die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, moeten vóór 31 december 2021 zijn 
geregistreerd bij de RDW. 

Voertuigen die ná 31 december 2020 in gebruik worden genomen, moeten voor de eerste registratie 
beoordeeld worden bij een keuringsstation van de RDW. 

 



 

 

Wat betekent dit allemaal voor u? 

U heeft bij ons een [MERK EN TYPE VERZEKERD OBJECT VERMELDEN]  verzekerd. Hierboven heeft u 
kunnen lezen dat er voor uw voertuig een registratie- en kentekenplicht geldt, en dat u  ook een 
fysieke kentekenplaat achterop het voertuig moet voeren. En wanneer u daaraan moet voldoen. 

Maar er verandert meer  
Heeft u al aan de registratieplicht voldaan en heeft u een kenteken van de RDW gekregen, dan kunt u 
deze samen met de meldcode aan uw assurantieadviseur doorgeven. Wij kunnen dan het kenteken  
aanmelden bij de RDW waardoor uw motorrijtuig als verzekerd geregistreerd staat.  
In de loop van 2021 zullen wij verzekeringsaanvragen voor nieuwe teruggekeurde motorrijtuigen, 
wegtreintjes en tractoren niet meer behandelen als hiervoor nog geen kenteken bekend is. Dit geldt 
ook voor een objectwijziging op uw lopende verzekering. Wij hebben hiervoor gekozen om te 
voorkomen dat de registratie van landbouwvoertuigen wordt uitgesteld tot het allerlaatste moment. 
Als u een ander teruggekeurd motorrijtuig of wegtreintje of een andere tractor aanschaft in 2021, 
zorgt u er dan gelijk voor dat u dit motorrijtuig hebt laten registreren bij de RDW. Dan kunt u in één 
keer alle gegevens van dat motorrijtuig, samen met het kenteken en de meldcode aan uw 
assurantieadviseur doorgeven. 
Bestaande verzekeringen waarop wij op 1 januari 2022 nog geen kenteken/meldcode hebben 
ontvangen, zullen door ons worden beëindigd per eerstkomende hoofdpremievervaldatum in 2022.  
 
Heeft u hierover nog vragen? 

Als u over de inhoud van deze brief nog vragen heeft, neem dan contact op met uw 
assurantieadviseur [naam assurantieadviseur en telefoonnummer]. Deze staat u graag te woord en 
zal uw vragen beantwoorden. 

 

 

 


