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KENTEKENPLICHT 
VOOR UW MACHINE

Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het rijden op de  
openbare weg met een MMBS (Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid).  

Deze nieuwe regels houden in dat een MMBS geregistreerd  
moet worden en dus ook een kenteken krijgt. 

DENKT U HIER NOG 
AAN?



WWW.VANDERSPEK.NL

Uw Van der Spek machine heeft een registratieplicht als:

• Het bouwjaar van uw machine vóór 2021 is en nu of in de toekomst (mogelijk) op de openbare weg komt.

• De maximum constructiesnelheid van uw voertuig 6 km/h of hoger is en het voertuig breder is dan 1.30 m. 

• Het een getrokken voertuig is met een maximale constructiesnelheid van meer dan 25 km/h. 

Voor al deze voertuigen dient u een kentekenbewijs aan te vragen.

 
Uitzonderingen op de MMBS-kentekenplicht:

• 1-assige motorrijtuigen • Asfalteermachines

• Asfaltfreesmachines • Walsen wegenbouw

HULP KEUZEFORMULIER 
voor het invoeren van voertuiggegevens op rdw.nl/registreren

E  Voertuigidentificatienummer ----

A Kenteken grensverkeer Heeft het voertuig een GV-kenteken?

 Voertuigcategorie Motorrijtuig met beperkte snelheid

 Voertuigomschrijving Mobiele kraan / Wiellader-Shovel / Dumper

D.1  Merk Hyundai / Fuchs / Bell

D.3  Handelsbenaming ----

D.2  Type /

 Bouwjaar ---- (voor 01-01-2021)

 Brandstof 1 Diesel

 Brandstof 2 / 

 Maximum constructiesnelheid -- km/h (minimaal 6 km/h en maximaal 40 km/h)

De verwerkingstijd van uw kentekenbewijs duurt gemiddeld 
20 werkdagen. Zodra de RDW uw aanvraag heeft goed- 
gekeurd, stuurt zij u het kentekenbewijs toe. Heeft de RDW 
meer informatie nodig om de registratie af te ronden, dan  
ontvangt u hierover bericht. Mogelijk is het machinetype  
nog niet bekend bij de RDW. De RDW zal u dan om foto’s 
en aanvullende informatie vragen. Eén werkdag nadat u het 
kentekenbewijs en eerste deel van de code heeft ontvangen, 
stuurt de RDW u de bijbehorende tenaamstellingscode toe.

Bij een geregistreerd voertuig horen verplichtingen, bij-
voorbeeld de verzekeringsplicht. U dient daarom uw nieuwe 
kentekennummer aan te melden bij uw verzekeraar. Vraag uw 
GIAK-kentekenplaat aan bij een erkend bedrijf met de codes 
die ontvangt van RDW en monteer de kentekenplaat op uw 
machine.

VRAAG UW KENTEKEN TIJDIG AAN EN BESPAAR KOSTEN

Het aanvragen van een kenteken is dit jaar enkel een online administratieve handeling en kost u slechts € 18,- per kenteken.  
Dit verloopt via uw DigiD account. Mocht u dit zelf niet willen doen, dan kan Van der Spek dit tegen vergoeding voor u  
verzorgen. Na 31 december 2021 moet elk niet eerder geregistreerd MMBS-voertuig door de RDW beoordeeld worden 
op een RDW keuringsstation, met alle dan geldende eisen. De kosten zullen na dit jaar vele malen hoger zijn.

JOHN DE HEIJDE
Adviseur after sales
john.de.heijde@vanderspek.nl
06 82 31 89 70

KENTEKEN AANVRAGEN 
VIA VAN DER SPEK VIANEN?

Vraag het John!

KLIK HIER
VOOR MEER 

UITLEG

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/landbouwvoertuig/nieuwe-regels-voor-landbouwvoertuigen/registreren-landbouwvoertuigen

