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Registratie- en kentekenplicht
voor heftrucks / trekkers op
de openbare weg

Vanaf 1 januari 2021 is een wijziging op de
wegenverkeerswet van toepassing. Die
wijziging houdt in dat er voor o.a. heftrucks en
landbouwtrekkers die op de openbare weg
rijden een registratie- en kentekenplicht gaat
gelden. Dit geldt voor heftrucks die breder zijn
dan 130cm of gebruikt worden om een
aanhanger te trekken.
Voor welke machines geldt nou deze
registratie- en kentekenplicht?
Om dat duidelijk te maken hebben we
onderstaande beslisboom opgesteld.

PRODUCT SUPPORT NIEUWSBRIEF

OPENBARE WEG
Wet "Regeling Voertuigen"
Los van of een heftruck aan de registratie- en kentekenplicht
moet voldoen, moet elke heftruck die op de openbare weg komt
voorzien zijn van de volgende opties:
Twee werkende lampen, zowel met dimlicht als stadslicht
Twee achterlichten, twee remlichten en twee rode reflectoren
Twee richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde
Alarmlichten (waarschuwingsknipperlichten)
Rode reflectoren in de vorm van een afgeknotte driehoek aan
de achterzijde
Buitenspiegels
Uitstekende delen zoals de vorken moeten verwijderd of
afgeschermd worden.
Een werkende claxon
Daarnaast moet er een WAM-verzekering afgesloten zijn en moet
de chauffeur in het bezit zijn van een geldig T-rijbewijs (Vaak
onderdeel van B-rijbewijs)
Wat mag er niet op de openbare weg?
Het voeren van en zwaai/flitslamp (mag niet aanwezig zijn op
de truck).
Behalve wanneer de truck (inclusief eventuele
aanhangwagen) breder is dan 2.60meter, dan is een
zwaai/flitslamp verplicht)
Het voeren van blauw licht, in welke hoedanigheid dan ook.
Dat is alleen toegestaan voor hulpdiensten.
Dit houdt concreet in dat er geen Bluespot op de truck mag
zitten
Deze regelgeving is niet nieuw en ook niet recent gewijzigd.

VOLGENS DE WET IS EEN WEG
OPENBAAR WANNEER DEZE VOOR
EEN IEDER TOEGANKELIJK IS.
HIERTOE BEHOREN FIETSPADEN,
VOETGANGERSGEBIEDEN,
RIJWIELPADEN EN
PARKEERPLAATSEN/-TERREINEN.

Mijn klant gaat op de openbare weg rijden,
waar moet ik rekening mee houden?

Om welke trucks gaat het?

Wanneer uit de beslisboom naar voren komt dat een nieuw te
leveren truck moet voldoen aan de registratie- en
kentekenplicht dient de truck geregistreerd te worden bij de

Serie

Model

387
388
1279
1202
394
396
1401
1411
127

E35(H)L
Alles
Alles
Vanaf H25/6500
Alles
Alles
Alles
Alles
Alles

personenauto).

Overige

Uitvoeringen met dubbele
montage / VZA waardoor de
truckbreedte ≥130cm is.
of
Wanneer de trucks met een
aanhanger op de openbare
weg komen.

TruckConfigurator de werkplaatsoptie MregRDW (Registratie

RDW en te naam gesteld te worden (vergelijkbaar als bij een

Daarnaast moet de truck door de RDW goedgekeurd worden, dit
moet fysiek voor elke truck gedaan worden, en moet de truck
worden uitgerust met een kentekenplaat. Volgens de wet is de
gebruiker hiervoor verantwoordelijk, maar uiteraard kunnen wij
de klant hierin ontzorgen en alles voor ze regelen.
Voor bovengenoemde truckseries hebben we daarom in de
RDW incl. kentekenplaat) toegevoegd.
Let op!
Het is bij de keuring door de RDW van belang dat de trucks is
voorzien van alle opties die verplicht zijn voor het rijden op de
openbare weg.

Hoe zit het met bestaande trucks?
Zoals je kunt zien in de beslisboom is de kentekenregistratie ook verplicht voor trucks die geleverd zijn vóór 1
januari 2021.

In het overgangsjaar 2021 hoeven bestaande trucks niet gekeurd te worden door de RDW en is de
kentekenregistratie en tenaamstelling voldoende. Tot 1-1-2025 hoeven de trucks ook niet te worden voorzien
van een kentekenplaat (behalve trucks die harder dan 25km/u gaan of waar een ontheffingsplicht voor geldt).

Wordt een truck na 2021 geregistreerd, dan moet deze ook door de RDW gekeurd worden.
Ook hier geldt weer dat de gebruiker hiervoor verantwoordelijk is, maar dat Motrac dit kan faciliteren voor
onze klanten. Neem hiervoor contact op met de betreffende Regio Service Adviseur.

