
   
 

 

AANVRAAG LANDBOUWKENTEKEN 
 
Per 1 januari dienen alle nieuw afgeleverde machines te worden voorzien van 
een kentekenplaat. 
Daarnaast moeten ook de bestaande machines voorzien worden van een 
kenteken. 
Machines die in uw bezit zijn dienen in de periode van 1-1-2021 tot 31-12-2021 
ingeschreven te worden bij de RDW. 
Dit is enkel een administratieve handeling en moet de eigenaar zelf doen. 
 
Benodigdheden voor registratie: 
U kunt uw voertuig registreren via: https://www.rdw.nl/registreren#  
U heeft daarbij het volgende nodig: 

- Inloggegevens DIgiD of e-herkenning 
- Gegevens van uw voertuig: 

*Merk 
*Handelsbenaming 
*Type (indien beschikbaar) 
*Voertuig Indentificatie Nummer (VIN) 
*Bouwjaar 
*Brandstof 
*Maximum constructiesnelheid 
*Gekozen voertuigomschrijving (uitsluitend bij een motorrijtuig met  
beperkte snelheid) 

Na registratie ontvangt u een kentekenbewijs (kentekencard) 
De gegevens hierop heeft u nodig om een kentekenplaat aan te vragen. 
 
Vergeet niet om de nieuwe kenteken door te geven aan uw 
verzekeringsmaatschappij. 
U kunt een bestaand (land)bouwvoertuig ook na 2021 registreren maar dan 
moet deze wel eerst door de RDW gekeurd worden. 
 
Wij adviseren om (land)bouwvoertuigen vóór 31 december 2021 te registreren. 
 

 
 

 

https://www.rdw.nl/registreren


   
 

 

Bestellen van een nieuwe kentekenplaat. 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode:  Woonplaats: 

E-mail: 

Telefoon: 

 

Kenteken * 

 

Soort kentekenplaat per stuk € 10,- * 
Van gele platen mag er maximaal één per kenteken worden besteld.  

- Kentekenplaat lang geel (520x110mm) 
- Kentekenplaat vierkant geel (340x210mm) 
- Kentekenplaat klein vierkant geel (210x143mm) 

 
Voor witte platen geldt geen maximum aantal. 

- Kentekenplaat lang wit (520x110mm) 
- Kentekenplaat vierkant wit (340x210mm) 
- Kentekenplaat klein vierkant (210x143mm) 

 
Documentnummer kentekenkaart: * 
Dit staat op uw kentekenbewijs (10 cijfers) 

 
Duplicaatcode * 
Dit staat op het kentekenbewijs.(Vul 0 in als er dit niet wordt vermeld ) 
 

Meldcode * 
Dit staat op het kentekenbewijs (vier laatste cijfers van het VIN-nummer). 
 

 
Neem uw kentekencard mee als u de kentekenplaten komt afhalen 
 
* U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. 

Indien een verkeerde kentekenplaat wordt geproduceerd omdat het formulier niet goed is   
ingevuld, moeten wij een nieuwe plaat maken.  

  De kosten voor de verkeerde plaat moeten we helaas ook in rekening brengen. 
 
Svp doormailen naar magazijn@mtm-bv.nl 


