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BESLISBOOM REGISTRATIE- EN KENTEKENPLAATPLICHT
Rijdt de truck op de openbare weg?
Let op!
Als een truck op de openbare weg rijdt,
moet deze te allen tijde aan de
“Regeling voertuigen” voldoen.

NEE

Geen registratie- en
kentekenplaatplicht

JA
Is de truck breder (incl VZA) dan 1300 mm?
of
Wordt de truck gebruikt om
een aanhanger te trekken?

Nieuwe truck
Geleverd vanaf 1-1-2021

REGELING VOERTUIGEN

JA

NEE

Geen registratie- en
kentekenplaatplicht

Bestaande truck
In gebruik vóór 1-1-2021
Rijdt de truck harder dan 25 km/h?
of
Is er een ontheffingsplicht?
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Goedkeurings
certificaat*

JA

NEE

Registratieplicht

Registratieplicht
(administratief)

Registratieplicht
(administratief)

Kentekenplaatplicht

Kentekenplaatplicht

Geen kentekenplaatplicht (tot 1-1-2025)

Om op de openbare weg te mogen rijden met
een heftruck of trekker moet deze voldoen aan
de wet “Regeling Voertuigen“.
Daarin zijn de volgende eisen opgenomen:
→ 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,
verplicht voor voertuigen geleverd tot
1-1-2021.
→ Buitenspiegels
→ Uitstekende delen zoals de vorken moeten
verwijderd of afgeschermd worden.
→ Een werkende claxon
→ WAM-verzekering
→ T-rijbewijs
Uitzonderingen
→ Een zwaailamp/flitslicht mag op de truck
gemonteerd zitten, maar moet uitge
schakeld kunnen worden bij gebruik op de
openbare weg, tenzij het voertuig en/of
aanhanger breder is dan 260 cm, dan is het
verplicht.
* T ot 1 juli 2021 geldt een ‘ingroeiperiode’.
Keuring is in die periode niet verplicht.

