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Gastcolumn: Kees Langereis

Wat was 2020 een vreemd jaar. Wie had in december 2019 kun-
nen denken dat het zo anders zou worden allemaal. Op allerlei 
terreinen zijn ons leven en onze samenleving veranderd.
We rijden minder kilometers, werken meer thuis (is lastig voor 
veel beroepsgroepen), veel uitjes en evenementen zijn niet 
mogelijk etc.
Gelukkig dat de rijscholen nu nog kunnen rijden en leerlingen 
kunnen opleiden. Ook examens gaan gelukkig door en applica-
ties. Voor de SBV zelf zijn veel activiteiten geannuleerd. 
Bijzonder is dat sommige scholen alles afzeggen, terwijl andere 
scholen juist blij zijn met extra activiteiten. In deze Schakel 

weer een aantal artikelen die voor jullie als lezer interessant 
zijn. Mochten jullie ideeën hebben voor een onderwerp, laat 
het ons gerust weten!
We gaan nu toe naar het eind van dit jaar. Hopelijk dat we de 
feestdagen wel kunnen doorbrengen met familie en vrienden. 
En ik hoop vooral dat volgend jaar niet alles in het kader van 
Corona zal staan, maar we het “gewone” leven weer wat kun-
nen oppakken.

Ik wens jullie namens alle SBV-medewerkers goede feestdagen 
toe en een gezond 2021! u Mve

Nadat ik weer De Schakel heb gekregen, heb ik met aandacht 
de column van Klaas Hoekstra gelezen en ik dacht dat ga ik ook 
doen. Hierbij mijn verhaal.

Kees Langereis is geboren in Den Helder op 26 okt. 1941. Mijn 
vader had niets met rijscholen te maken, hij was schilder. Toen 
ik 17 jaar was ging ik altijd voor een zakcentje bij de autorij-
school “Van Schijndel” de auto’s wassen zodat de auto’s weer 
schoon de weg konden.
Maar ja, er gebeurde wel eens wat meer. Ik ging de motor 
starten en stiekem een klein rondje rijden. En dat rondje werd 
steeds groter, dus ik bracht ook de auto’s in de garage.
Toen ik 18 jaar oud was, zei de rijschoolhouder dat ik om 11 uur 
kon gaan afrijden, terwijl ik nog nooit de weg op was gegaan 
om over de kruisingen te rijden. Een uur van tevoren kreeg ik 

van een instructeur les en toen op het examen. En in de eerste 
keer geslaagd. Ondertussen was ik ook getrouwd met Jeanet 
van Brederode en we kregen 2 kinderen: een zoon en een 
dochter.

Dat was het begin van een lange weg instructeurtje spelen. 
De rijschoolhouder vond ook dat ik mijn diploma moest gaan 
halen om als VAMOR-instructeur door het leven te gaan. En dat 
gebeurde, ik moest toen in het Minervapaviljoen in Amsterdam 
de theorie gaan doen alsmede de praktijk. Ook daarvoor ben ik 
geslaagd op 7 oktober 1969. Daarna in Utrecht mijn motorrij- 
bewijs gehaald en toen kreeg ik het groene instructeursbewijs. 
Ondertussen de cursus “Het nieuwe rijden” gedaan in de plaats 
Rijssen. De “RIS”-opleiding gedaan. De cursus rijprocedure heb 
ik samen met het CBR ook opgestart, want vele rijschoolhou-
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ders hadden geen weet van dat boekje. Daarna contact gehad 
met Jappie van der Veen en Haje Haisma die ervaring hadden 
met het in de steigers zetten van het VEC Drachten. In dezelfde 
tijd wilden we in Den Helder ook een soort VEC Den Helder 
gaan opzetten, maar dat bleek te hoog gegrepen. Dus er bleef 
niet anders op om een Belangenvereniging Kring 35 op te zet-
ten waarbij Jappie en Haje mij hebben geholpen. Ook bij het 
officiële opening van het VEC Drachten waren mijn vrouw en ik 
ook uitgenodigd om daarbij te zijn.

De Belangenvereniging Kring 35 bestond 5 jaar en we hadden 
Jappie en Haje ook uitgenodigd met als topper dhr. Vaasen van 
het CBR. Een ieder genoot van de rijsttafel die geserveerd was.
Tijdens die avond werd ook het ROC Verkeerscentrum gestart. 
Dat wil zeggen dat de leerlingen vanuit de school eerst in de 
rijsimulator les kregen en daarna bij de aangesloten rijscholen 
verder gingen tot het examen. De opzet was goed, de rijin-
structeurs gingen normale uren draaien, ze kregen een vast 
salaris, ziekenkosten werden betaald, geen onderhoudskosten 
van de eigen rijschool en geen brandstofkosten. Dat werd door 

het ROC kop van Noord-Holland gedaan. Dit heeft een jaar ge-
draaid toen spatte de rijscholen uiteen doordat de “directeur” 
vermoedelijk meer geld nodig had.

Inmiddels was ik met pensioen 
gegaan want na 38 jaar op het 
Marine Vliegkamp te hebben ge-
werkt ging ik echt voor mezelf 
rijden, dat vond ik nog steeds 
geweldig.

In 2013 heb ik de zaak verkocht, 
en doordat het een slecht contract was, heb ik 2 processen 
gevoerd en niets gevangen. Ook zoek ik nog een advocaat die 
mij daarbij kan helpen. Ondertussen is mijn bevoegdheid verlo-
pen en ik wil ook nog mijn certificaat gaan halen en dan gaan 
afsluiten. Voor twee onderdelen ben ik al geslaagd (1a en 1b) 
nu nog 2a en 2b gaan doen.
Ik geef nu nog theorieles voor de jongeren en de opfriscursus 
voor de senioren waarbij ik nu ook behoor. u Kees Langereis
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De pen is aan mij doorgegeven door Cor 
Eriks. Hartelijk dank daarvoor Cor! Het 
geeft mij de gelegenheid mijzelf nog een 
keer voor te stellen. Mijn naam is Hans 
van Schaick. Ik heb een rijschool in  
Makkum. Ik geef autorijlessen en heb 
in het verleden ook de categorie A en E 
achter B gedaan.  
 
Het is in deze tijd rennen of stilstaan. Het 
was en is een bijzondere tijd. Acht weken 
lag de rijschoolbranche stil, acht weken 
hebben we niks kunnen doen en keken 
gespannen naar de persconferenties van 
Rutte en naar de cijfers van het RIVM.
Het was ook best een angstige tijd. We 
wisten nog niet zoveel van het virus af. 
Het enige wat we konden doen was af-
stand houden, de maatregelen opvolgen 
en je familie helpen door bijvoorbeeld 
boodschappen voor je ouders te doen. 
Gelukkig hebben wij een huis met een 
grote tuin en maakten wij van de gele-
genheid gebruik om klussen op te pakken 
die al lang op het to-dolijstje stonden. 
En het was een lange lijst met klussen. Ik 
was soms zo op dreef dat mijn vriendin 
soms vroeg of ik even wat meer tijd voor 

het ontbijt wilde nemen 
omdat dat toch wel wat 
gezelliger was, de dag nog 
lang was en er nog wel 
wat weken zouden volgen. 
Waarom de haast?
 
Toen kwam het bericht 
dat wij weer aan de slag 
mochten. Veel te vroeg 
dacht ik. Ik moest immers 
nog buitenom schilderen? 
Maar ik was er blij mee! 
Wat ik mij nog goed herin-
ner, was de eerste rijles op 12 mei. Ik zat 
voor het eerst weer dicht naast een ander 
persoon, wat een hele vreemde gewaar-
wording was. Zo dicht kwam ik niet eens 
bij mijn ouders. Ik denk dat veel collega’s 
hun manier van werken hebben aange-
past. Ik geef nu alleen maar lessen van 
2 uren. Het scheelt veel tijd met luchten 
en schoonmaken en je hebt nu maar vier 
leerlingen per dag in de auto in plaats 
van acht. Het CBR ging ook weer aan het 
werk. De examinatoren werden terugge-
roepen van het boodschappen doen voor 
oude mensen. Beperkt konden wij weer 

examens aanvragen maar de wachttijden 
liepen op tot bijna vier maanden. Dit 
was onvermijdelijk denk ik. Wat wel een 
verbeterpunt had kunnen zijn was dat de 
gewone, niet-uitgestelde examens eerder 
gepland hadden kunnen worden.

Over de ontwikkelingen en het berichtge-
vingen rond de rijschoolbranche wil ik het 
volgende kwijt. Sommige van ons worden 
door Pechtold als cowboys weggezet. Wat 
zou hier de reden van kunnen zijn? Een 
laag slagingspercentage? Een laag niveau 
van lesgeven? Het is in deze tijd moeilijk 

Geef de pen door aan Hans van Schaick
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maximale uit de kandidaten te halen. 
Niemand gooit er met de pet naar. Als 
Pechtold wil dat er beter lesgegeven gaat 
worden en meer mensen in de eerste keer 
slagen, dan moet hij gaan nadenken over 
een beter en gelijkmatiger aanbod van 
praktijk- en theorie-examens en een veel 
beter niveau van bijscholingen en oplei-
dingen aanbieden.
 
Ik ga in ieder geval nog alle dagen met 
plezier aan het werk, ben blij dat we 
kunnen rijden en zie het als mijn missie 
mijn leerlingen op een zo hoog moge-

lijk niveau te krijgen zodat ze veilig het 
verkeer in kunnen.
 
Ik wil overigens ook benadrukken dat 
mijn leerlingen stuk voor stuk erg zorg-
vuldig omgaan met alle regels en maat-
regelen rond corona, daar kunnen vele 
(volwassenen) soms nog een voorbeeld 
aan nemen.

Ik geef de pen door aan Thea Thibaudier

Vriendelijke groet, Hans van Schaick

om een goede planning te maken. Denk 
maar eens aan de leerling die twee keer 
zakt voor zijn theorie. Deze leerling moet 
dan halverwege stoppen met zijn rijlessen 
om nog een beetje goed uit te komen. 
Dit komt het slagingspercentage niet ten 
goede. De verplichte bijscholingscursus-
sen zijn een goed instrument het niveau 
te verbeteren. Wat mij betreft mogen 
deze cursussen moeilijker en op een ho-
ger niveau worden gegeven.
De NLP-bijscholing vond ik persoonlijk 
een hele goede cursus. Alle collega’s 
die ik ken doen hun best doen om het 

VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor 
letselpreventie en is gevestigd in Amster- 
dam. Deze preventie begint met het  
monitoren en analyseren van letsels en  
de risico’s, oorzaken en gevolgen van 
die letsels. Op basis van inzichten die wij 
uit registraties en onderzoeken krijgen, 
zoeken wij naar effectieve oplossingen 
om het aantal ongevallen omlaag te 
brengen. Dit doet wij op landelijk én 
regionaal niveau.

Veel ongevallen zijn te voorkomen. Bij-
voorbeeld door het aanpassen van omge-
vingsfactoren, het overbrengen van ken-
nis of het stimuleren van veilig gedrag. 
Ons motto is dan ook: “veiligheid is niet 
per ongeluk”. VeiligheidNL zet zich in om 
letsels te voorkomen bij zoveel mogelijk 
mensen en organisaties. Dit doen we 
op diverse onderwerpen, onder andere 
op kinderveiligheid, sport, valpreventie 
bij ouderen en verkeersveiligheid. Denk 
hierbij aan trainingen, lesprogramma’s en 
campagnes gericht op risicodoelgroepen. 
Zo voorkomen wij veel persoonlijk leed 
en hoge maatschappelijke kosten.

Verkeersveilig Fryslân
In de provincie Fryslân werken we samen 
met het Regionaal Orgaan verkeersveilig-
heid Fryslân (ROF), de vier Spoedeisende 
Hulp-afdelingen en de regionale ambu-

lancevoorziening aan beter inzicht in de 
verkeersveiligheid. Van de Friese spoed-
zorg ontvangen we geanonimiseerde 
data van patiënten die zijn behandeld na 
een verkeersongeval. Deze data verwer-
ken we in een dashboard voor de part-
ners van het ROF. Zo krijgen zij inzicht in 
de lokale situatie, denk aan risicogroe-
pen, ongevallenscenario’s en ongevalslo-
caties. Een vergelijkbare registratie loopt 
ook in Utrecht.

Samenwerking SBV
Vanaf 2021 werken we in Fryslân samen 
met de SBV voor de uitvoering van twee 
educatieprojecten. Bij beide interventies  
verzorgen docenten van de SBV de gast-
lessen:
•  Split the Risk! is een lespakket voor 

de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Met Split the Risk! willen 
we jongeren van 12-15 jaar bewuster 
maken van de gevolgen van risicoge-
drag in het verkeer. 

•  Fight Your Inner Monkey richt zich op 
de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs. Met Fight Your Inner Mon-
key willen we 15-17 jarigen bewuster 
maken van de effecten van groepsdruk 
op hun verkeersveiligheid.

Daarnaast introduceren we in 2021 een  
nieuwe interventie in de provincie Fryslân:  

Stand up for your ride. Dit is een ander-
half uur durende workshop waarbij met 
groepen 18-24 jarigen wordt gewerkt aan 
de sociale norm over risicovol rijgedrag. 
Hierbij ligt de focus op de verantwoorde-
lijkheid van de bestuurder én de passa-
gier om veilig thuis te komen. Stand up 
for your ride zal worden uitgevoerd op 
het MBO en HBO. 

Contactpersoon VeiligheidNL
Vanuit de SBV werken we veel samen met 
Djorike Palma. Djorike werkt sinds 2017 
bij VeiligheidNL als consultant verkeers- 
veiligheid en is projectleider Split the 
Risk!, Fight Your Inner Monkey en Stand 
up for your ride. Daarnaast is ze als pro-
jectcoördinator nauw betrokken bij de 
Verkeersongevallenregistratie Fryslân. 
d.palma@veiligheid.nl

Veiligheid.nl
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Theorie
De ingangsdatum van de wetswijziging 
staat gepland op 1 januari 2021. De 
publicatie staat gepland in november 
en we gaan er vanuit dat dit dan tijdig 
gepubliceerd gaat worden. Belangrijke 
wijzigingen zijn de vragen over snelheid 
en deze gaan per 1 januari in. Vragen 
over registratie- en kentekenplaatplicht, 
keuringplicht en kentekenreglement daar 
worden tot 1 juli 2021 geen vragen over 
gesteld. We gaan even in op de nieuwe 
regels van voertuigen met- en zonder 
kenteken.

Voertuigen met kentekenplaat
Buiten de bebouwde kom is de maximum-
snelheid  40 km/h. Binnen de bebouwde 
kom is de maximumsnelheid  40 km/h als
-  wegen zijn voorzien van een vrij lig-

gend fietspad of fiets/bromfietspad;
- wegen gesloten voor fietsers ;
-  er een maximumsnelheid van  

70 km/u geldt. 
En anders is het 25km/h.

Voertuigen zonder kentekenplaat 
Overal 25km/u 

Praktijk 
De nieuwe toetsmatrijs gaat 1 april 2021 
in. Dit is ook de datum dat er tijdens de 
praktijkexamens 40 km/h wordt gereden 
daar waar dat mag. 

De examenvoertuigeisen, met als belang-
rijkste wijziging het voeren van de ken-
tekenplaat, worden z.s.m. gepubliceerd. 
Tijdens alle examens tot 1 april 2021 
wordt er maximaal 25 km/h gereden.
Examenvoertuigen moeten dan ook 
geregistreerd zijn en een kentekenplaat 
voeren. Vanaf 1 januari 2021 kunnen de 
voertuigen geregistreerd worden. 
Het CBR stuurt een lijst van actieve oplei-
ders voor T naar de RDW, zodat deze met 

voorrang behandeld kunnen worden. 
Verzoek aan alle T opleiders om dit zo 
snel mogelijk na 1 januari 2021 te laten 
registreren. 

De wijzigingskeuring gaat gelden voor 
voertuigen die een kenteken dragen. 
Dit gold dus niet voor LBT’s en gaat nu 
dus wel gelden. LBT’s waarvan de beves-
tigingspunten van de zitplek(ken) zijn 
aangepast, moeten een wijzigingskeuring 
ondergaan. In de wetgeving is nu niet 
geborgd wat er gebeurt met voertuigen 
die al op de weg rijden (die voor 1 januari 
2021 in het verkeer waren). Het CBR heeft 

hierover duidelijkheid gevraagd aan het 
Ministerie. 
Het Ministerie geeft aan: alleen voertui-
gen waaraan NA 1 januari 2021 keuring-
plichtige wijzigingen zijn aangebracht, 
moeten een wijzigingskeuring ondergaan.
Alles wat nu al rond rijdt (datum eerste 
toelating voor 1 januari 2021), hoeft geen 
wijzigingskeuring te ondergaan. Het CBR 
ontvangt hierover binnenkort nog een 
bevestigingsbrief van het Ministerie. Actie: 
zodra de brief binnen is, volgt er commu-
nicatie vanuit het CBR. Namens het SBV 
zit Nico Lijkelema in de klankbordgroep T 
CBR / CCV.

Stand van zaken Wetswijziging kentekening snelheidsverhoging 
Rijbewijs T CBR/CVV

Vraag: wat is de max snelheid? Het juiste antwoord is 40km/h

door een mail te sturen aan Marjolein 
van Eek: marjolein@stichtingsbv.nl met 
daarin de door u gewenste datum, tijd, 
ruimtes en eventuele overige zaken, 
zoals huurauto, zaal, docent, et cetera. 
Bellen mag natuurlijk ook! U krijgt dan 
altijd een reactie of de betreffende  
datum en tijd nog beschikbaar is.

SBV-‘baandagen’ VEC 2020
U kunt op de slipbaan trainen met perso-
nenauto’s, maar ook met vrachtwagens!
U kunt twee of meer uren vastleggen bij  
de SBV om op de slipbaan te trainen. De 
kosten voor de slipbaan zijn vanaf  
€ 137,50 per twee uur (excl. BTW).
Ook het plateau is te huur voor € 192,50 
per dagdeel (= 4 uur, excl. BTW).
Het reserveren van de baan doet u 
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Kantoorgegevens
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
•  Mw. Marjolein van Eek (06 110 71 545)  

marjolein@stichtingsbv.nl (aanwezig 
maandag t/m donderdag)

•  Mw. Jelly Helmer (06 214 13 624) 
jelly@stichtingsbv.nl

•  Mw. Anjo Hiemstra (aanwezig maandag 
de hele dag en vrijdagmorgen) 
anjo@stichtingsbv.nl

•  Mw. Tessa Postma-Witteveen  
(06 216 68 236) 
tessa@stichtingsbv.nl

•  Mw. Dirkje Nynke Tibma (aanwezig 
maandag en donderdag) 
dirkje@stichtingsbv.nl

•  Dhr. Willem Vreeling  (06 114 11 033) 
willem@stichtingsbv.nl

ABL
Secretaris: mw. Claudia Goossen
(06) 509 37 882
rijschool@degoos.nl

B14
Secretaris: dhr. Michel van der Goot 
06-50267377 
info@verkeersschoolvandergoot.nl

Meppel
Secretaris : dhr. Nico ten Kate 
0522-244 366 
info@rijscholenmeppel.nl
 
PGCA
Secretaris: dhr. Patrick van Dijk
 06-524 58 636
info@vandijkwinsum.nl

VBR
Secretaris: mw. Geertje Wassenaar
06-535 27 052
info@vbrheerenveen.nl

6 januari 2021 € 145
Hoe te handelen als een voorrangsvoer-
tuig u nadert! In deze bijscholing wordt 
jou duidelijk gemaakt hoe verschillende 
voorrangsvoertuigen van diverse dien-
sten zich in het verkeer mogen gedragen 
en zullen gedragen en wordt jou ook 
geleerd dat zeker niet alles mag als er 
optische en geluidssignalen worden ge-
voerd. Verder zal er ook uitgebreid op in 
worden gegaan hoe je als instructeur de 
leerling praktische tips kunt geven over 
het omgaan met voorrangsvoertuigen, dit 
zowel wettelijk als verkeersinzichtelijk.
De bijscholing duurt 1 dag van 9.00 – 
16.00 uur (2 dagdelen).

8 februari 2021 RVV € 145 
Hierin worden de nieuwste wijzigingen 
en belangrijkste onderdelen behandeld 
die de laatste periode in het RVV zijn 
aangebracht. Deze bijscholing telt mee 
voor nieuwe WRM per 01-04-2020 waarbij 

u tenminste 1 bijscholing over wetgeving 
dient te volgen.

16 maart 2021 € 145
Cursus Alcohol, drugs en medicijnen in 
het verkeer (ook RIS). Tijdens deze bij- 
scholing krijgt u inzicht in het alcohol-
gebruik, drugsgebruik, gebruik van 
medicijnen, (overmatige) vermoeidheid, 
slaapdeprivatie in combinatie met het rij-
gedrag tijdens rijles en het besturen van 
voertuigen. Daarnaast is het vroegtijdig 
signaleren van het gebruik, van genoem-
de middelen, een onderdeel die bijdraagt 
aan een hogere verkeersveiligheid. U kan 
door deze bijscholing de leerling tijdens 
de rijlessen bewust(er) maken van de in-
vloed en de gevolgen van alcohol, drugs 
en medicijnen. Tijdens deze bijscholing 
gaat u oefeningen doen met alcohol- en 
drugsbrillen.
Alle cursussen zijn op het VEC en inclusief 
lunch! Tijd: 09.00-16.00 uur.

Applicaties en RIS-opleiding
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De ADAS Alliantie introduceert het ADAS  
Woordenboek. Het is een lijst met stan-
daardnamen plus een korte omschrijving 
voor de meest voorkomende rijhulp-
systemen. Volgens de alliantie is er een 
‘wildgroei’ van benamingen wat voor 
verwarring zorgt; vergelijkbare systemen 
hebben andere namen terwijl verschil-
lende systemen weer vergelijkbare namen 
hebben. Het woordenboek moet duide-
lijkheid scheppen.

Het idee achter de nu geïntroduceerde 
lijst is dat voortaan elke organisatie die 
met ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems, ofwel rijhulpsystemen) te maken 
heeft, zoveel mogelijk communiceert 
met deze termen – te beginnen met de 
deelnemers van de ADAS Alliantie zelf. 
Zo wordt meer duidelijkheid gecreëerd 
voor iedereen die zich bezighoudt met 
bijvoorbeeld ontwikkeling, bediening, 
reparatie, onderhoud, herstel en recycling 
van ADAS. En uiteindelijk draagt die 
duidelijkheid weer bij aan de doelstelling 
die vastgelegd is in het ADAS Convenant: 
het veilige gebruik van slimme rijhulpsys-
temen verhogen.

Namenbrij
Het ADAS Woordenboek is voortgekomen 

uit een werkgroep, die bestaat uit beleid-
smakers van Euro NCAP, RAI Vereniging, 
Bovag, ANWB, RDW, Ministerie van IenW 
en Rijkswaterstaat. “We zien dat er aller-
lei verschillende benamingen gehanteerd 
worden voor dezelfde systemen”, zegt 
projectleider Chris Hottentot (ANWB) van 
de ADAS Alliantie. “De Europese Unie 
(EU), Euro NCAP en de American Automo-
bile Association (AAA) gebruiken verschil-
lende namen, maar daarnaast hanteert 
men per automerk ook nog eens andere 
termen, vaak marketing-gedreven. En al 
die namen worden ook niet altijd goed 
begrepen. Het is dus niet gek dat een 
gebruiker door de bomen het bos niet 
meer ziet.”

Het gevolg van die onduidelijkheid is 
dat gebruikers vaak niet weten welke 
werking ze mogen verwachten van de 
ADAS in hun voertuig – als ze überhaupt 
al weten welke rijhulpsystemen aanwezig 
zijn. Juist voor degenen die een twee-
dehandsauto aanschaffen is dat lastig te 
achterhalen. “Idealiter moet iedereen dat 
eenvoudig kunnen navragen of opzoe-
ken,” zegt Hottentot. “Maar zover zijn 
we nog niet. Wel brengt de lijst met de 
toelichting, die we nu hebben opgesteld, 
ook dit doel weer een stukje naderbij.”

Europese standaard
Het ADAS Woordenboek is vanaf maan-
dag 9 november voor iedereen beschik-
baar, in de hoop en verwachting dat deze 
termen door zoveel mogelijk betrokke-
nen gebruikt gaan worden, met stan-
daardisatie als einddoel. De namenlijst 
is gebaseerd op die van Euro NCAP en is 
zowel in het Nederlands als in het Engels 
beschikbaar. “We hebben goede hoop 
dat de Engelse termen in heel Europa 
zullen worden overgenomen. We hebben 
daarover al intensief contact met de FIA, 
de internationale automobielfederatie”, 
aldus Hottentot. De lijst geeft ook infor-
matie waarmee gebruikers de door de 
autofabrikanten zelf gehanteerde termen 
beter kunnen begrijpen. “Overigens 
hebben we niet voor alle termen een 
Nederlandse variant. Zo is bijvoorbeeld de 
Engelse benaming ‘Cruise Control’ al zo-
danig in het Nederlands ingeburgerd, dat 
we geen vertaling adviseren. Dat zou in 
onze ogen wat geforceerd overkomen.”

Impact op gedrag
Dat onduidelijkheid over ADAS benaming 
het gedrag van automobilisten beïn-
vloedt, blijkt uit recent onderzoek van de 
AAA Foundation for Traffic Safety. Dat 
onderzoek is uitgevoerd onder bestuur-

Het ADAS Woordenboek

Gepubliceerd op 16-11-2020 om 09:29
Zo’n 69 procent van de weggebruikers 
in Nederland zegt dat automobilisten 
tegenwoordig agressiever zijn in het ver-
keer dan twee jaar eerder. Dit drukt ook 
de bereidheid van verkeersdeelnemers 
om die automobilisten op hun gedrag te 
wijzen.
Dat blijkt volgens Diks Verzekeringen uit 
een onderzoek onder 1.108 Nederlandse 
automobilisten. Met name weggebruikers 
van 40 jaar en ouder zeggen dat andere 
automobilisten zich agressiever zijn gaan 
gedragen. Jongere ondervraagden zien 

dat in mindere mate zo.
Ongeveer 20 procent van de deelnemers 
aan het onderzoek heeft weleens te 
maken gehad met agressie op de weg, 
waaronder snijden en het zogeheten 
brake testen. Hierbij gaat je voorligger 
bewust op de rem, zonder dat daar een 
noodzaak of aanleiding voor is. Nog eens 
23 procent heeft weleens ruzie gehad 
met andere automobilisten. Vooral man-
nen raken hierin verzeild, zo zegt de 
verzekeraar.
Vanwege de vermeende toename van 
agressie in het verkeer zegt 43 procent 

van de respondenten dat ze andere 
weggebruikers liever niet op hun gedrag 
wijzen. Een zorgelijke ontwikkeling, zegt 
Marc Diks van Diks Verzekeringen.
“Los van het feit dat agressie in het 
verkeer kan leiden tot gevaar op de weg, 
heeft het vaak ook een negatief effect op 
de schaderegeling. Zo verdraaien daders 
regelmatig hun verklaringen en weigeren 
slachtoffers uit angst voor wraakacties 
mee te werken”, aldus Diks. Volgens de 
verzekeraar is het daarom belangrijk dat 
de politie aanwezig is bij het invullen van 
het schadeformulier. u Bron: rijschool PRO

Nederlanders zien agressie in het verkeer toenemen
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Nieuw bij de SBV: onder de noemer 
TRACKS geven wij rijvaardigheidstrai-
ningen voor jongeren tot 27 jaar. Doel 
van deze training is het verhogen van de 
rijvaardigheid en de jongeren handelings-
perspectief te bieden om veilig gedrag te 
tonen. TRACKS is een goede aanvulling 
op het behaalde rijbewijs! 

Tijdens de training wordt de kennis en 
ervaring van de beginnende bestuurder 
aangevuld. We maken hen bewust van 
risico’s, van zichzelf aangeleerde on-
veilige gewoontes en door middel van 
self-persuasion laten we ze beseffen dat 
het nemen van onnodige risico’s in het 
verkeer onverstandig en onverantwoord 
is. Dit doen we vooral met praktische 
workshops, zoals:
• Rijden in een vrachtwagen;

ders van voertuigen die zijn voorzien 
van bepaalde rijhulpsystemen – namelijk 
ADAS die voertuigacceleratie combineren 
met remmen en sturen en waarvan de 
naam suggereert dat het om een ‘geau-

• Antislipoefeningen op de slipbaan;
• Rijstijlscan door een rijinstructeur; 
•  Bewustwording zit– en stuurhouding;
• Workshop ‘Gedrag in het verkeer’.

De training wordt gevolgd met eigen 
auto. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
vinden we hiervoor een oplossing. 

Tarief
De investering van deze training bedraagt  
€ 199,- (hele dag, incl. lunch en koffie/
thee). Inwoners van Drenthe of Fryslân 
betalen – dankzij subsidie van de Provin-
cie – een eigen bijdrage van slechts  
€ 49,50. Een leuke bijkomstigheid van  
het deelnemen aan TRACKS: met het  
ontvangen certificaat ontvangt de deel-
nemer bij Univé 2 treden korting op de 
autoverzekering. 

tomatiseerde’ rijervaring gaat. Het blijkt 
nu dat bestuurders die gebruikmaken van 
dergelijke systemen, de neiging heb-
ben om veiligheidsbeperkingen over het 
hoofd te zien. En dat terwijl de bestuur-

Data
Na een succesvolle try-out in oktober, 
starten we in 2021 met de officiële reeks 
trainingen. Data hiervan en meer infor-
matie over TRACKS zijn te vinden op onze 
website www.stichtingsbv.nl.

der altijd de verantwoordelijkheid draagt 
voor het voertuig dat hij bestuurt en dus 
altijd alert moet zijn om te kunnen ingrij-
pen. u Bron: rijschool PRO

TRACKS – dé rijvaardigheidstraining voor jongeren tot 27 jaar!

Column
Geen woord meer over ellende, strijd, competitievervalsing, 
verkiezingsfraude, virussen, zwarte Pieten, gele Chinezen, 
stikstofproblemen etc. Vanaf nu zijn we alleen nog maar posi-
tief… (behalve als we getest worden). We rijden gestaag door 
in de rijschoolwereld, of dat nou elektrisch is of met geluid. 
We verdienen nog steeds een paar centen en geven ze even 
snel weer uit. Trump heeft weer meer tijd om te golven en 
Uncle Joe gaat nog wat bijbeunen na zijn pensioen. De eerste 
Kerstbomen worden alweer gekapt en vuurwerk wordt weer 
(illegaal) aangeschaft. De winkels liggen vol, de borden op 
tafel zijn leeg en de buikjes weer rond. Zoveel hebben we dus 
niet te klagen. Maar ja, dat zit ons Nederlanders schijnbaar 
toch wel een beetje in het bloed. Balletje tegen de teen van 
Casillas in 2010… niet janken… had Arjen maar beter moeten 
mikken! Laatste kruising voor het CBR roepend naar een fiet-
sertje : ”aan de kant of in de krant”… remingreep Wiebe… 
niet vloeken… moet je maar beter uitkijken! Mondkapje 
niet op tijdens het lessen… geen examens… niet zeuren… 
dat wist je! Auto niet op de handrem en rolt in het water… 

niet huilen… moet je maar beter opletten! Het is allemaal 
zó betrekkelijk. Natuurlijk, gezondheid is het hoogste goed, 
het is een dooddoener en óh zo waar. Een paar centen in de 
knip is makkelijk, maar zo rijk als Bill Gates heeft ook geen 
zin, want je krijgt het toch niet op (ook al zullen sommige van 
jullie dit met een grote grijns betwisten). We piepen en we 
mekken, maar als puntje bij paaltje komt, zullen we elkaar 
helpen en niet laten stikken toch? Zoals ik vorige keer al zei: 
“We gaan er weer vol tegenaan” en ik hoop dat we aan het 
einde van 2021 binnen, buiten, over ons schouder terugkijken 
op een prachtig jaar, waarin het alleen maar beter werd, met 
ook weer de nodige ups en de onvermijdelijke downs. Met 
de agenda weer vol, met de ziekenhuisbedden leeg, met de 
magen gevuld en met een goed humeur. 
2020 was KUT (Kwalitatief Uiterst Teleur-
stellend) en daarom wens ik iedereen een 
FIJNE KERST en een BETER 2021, maar 
dat kan bijna niet missen!! M.vr.gr. Uw 
glijdende reporter Th.K.
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Vanaf 1 januari 2021 worden (land)bouw- 
voertuigen op de openbare weg registra- 
tieplichtig en gaat de maximumsnelheid  
omhoog van 25 naar 40 km/u. Alle voer- 
tuigen die sneller rijden dan 25 km/u 
moeten dan ook direct een gele kenteken- 
plaat voeren. Registratie van bestaande 
(land)bouwvoertuigen zonder keuring of 
schouwing door RDW kan alleen in 2021.

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Registra- 
tie- en kentekenplaat- en APK-plicht 
(land)bouwvoertuigen in werking. 
Hierdoor moet het grootste deel van alle 
bestaande en nieuwe (land)bouwvoer-
tuigen die op de openbare weg rijden, 
geregistreerd worden in het kentekenre-
gister van de RDW. Tegelijkertijd gaat de 
maximumsnelheid voor (land)bouwvoer-
tuigen van 25 naar 40 km/u.

Bestaande (land)bouwvoertuigen zijn in 
gebruik genomen voor 1 januari 2021. De 
registratie van bestaande (land)bouw-
voertuigen kost € 18,00 per voertuig. 
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle regis-
tratieplichtige bestaande (land)bouw-
voertuigen zijn geregistreerd bij de RDW, 
want anders mag je er niet meer mee op 
de openbare weg rijden.

Om tijd en geld te besparen is het be-
langrijk om je bestaande (land)bouwvoer-
tuigen voor 1 januari 2022 te registeren. 
Alleen in 2021 kun je bestaande (land)
bouwvoertuigen administratief registre-
ren bij de RDW. Administratief betekent 
dat het voertuig zonder schouwing of 
keuring geregistreerd kan worden.

Wanneer je een bestaand (land)bouw-
voertuig ná 2021 wilt registreren moet 
deze eerst wel worden gekeurd door 
de RDW. Dan wordt beoordeeld of het 
voertuig aan de voertuigeisen voldoet. 
Dit gebeurt op basis van de voertuigeisen 

zoals die golden in het bouwjaar van het 
voertuig. Om een keuring te voorkomen 
is het dus zaak om al je bestaande (land)
bouwvoertuig in 2021 te registreren.

Denk ook na over (land)bouwvoertuig 
die nu nooit op de openbare weg komen, 
maar in de toekomst mogelijk wel. Of dat 
je van plan bent om een voertuig in de 
toekomst te gaan verkopen, ook al komt 
die nu niet op de weg. In beide gevallen 
zal je het voertuig alsnog moeten regis-
treren. Advies is dan ook om al je (land)
bouwvoertuigen in 2021 te registreren. Je 
kunt er later altijd de weg mee op en ze 
worden met een kentekenbewijs direct 
ook meer waard. Meer waard dan de 
éénmalige kosten van 18 euro.

Bestaande (land)bouwvoertuigen

De registratieplicht geldt voor (land)
bouwvoertuigen die op de openbare weg 
rijden. Alle landbouwtrekkers, ongeacht 
hun maximumconstructiesnelheid, en 
dus ook alle oldtimertractoren, moeten 
geregistreerd worden. Bestaand getrok-

ken materieel is alleen registratieplichtig, 
als er op de weg harder dan 25 km/u 
mee wordt gereden. Motorrijtuigen met 
beperkte snelheid (MMBS; dit zijn zelfrij-
dende werktuigen zoals graafmachines, 
wielladers, maaidorsers, hakselaars, etc.) 
zijn registratieplichtig als hun maximum-
constructiesnelheid 6 km/u of meer is.

Bestaande (land)bouwvoertuigen
De onderstaande voertuigen, die vóór 
1 januari 2021 in gebruik zijn genomen 
en op de openbare weg rijden, moeten 
geregistreerd worden:
•  Landbouwtrekkers op wielen (catego-

rie T), ongeacht de constructiesnelheid;
•  Landbouwtrekkers op rupsen (catego-

rie C), ongeacht de constructiesnelheid;
•  Landbouwaanhangwagens (categorie 

R; voor transport) die sneller kunnen of 
sneller rijden dan 25 km/u;

•  Verwisselbare getrokken uitrustings-
stukken (categorie S; getrokken werk-
tuigen) die sneller kunnen of sneller 
rijden dan 25 km/u;

•  Motorrijtuigen met beperkte snelheid 
(MMBS; categorie Z) met een maxi-
mumconstructiesnelheid van 6 km/u  
of meer.

Registreer je bestaande voertuigen in 2021 

Registratie- en kentekenplaat- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen

Voertuiggegevens Landbouw- MMBS Getrokken 
 trekker ≥ 6 km/u materieel 
   > 25 km/u
 (T en C) (Z) (R en S)
 
1.  Voertuigidentificatienummer (VIN)  

of fabrieks-/constructienummer V V V
2. Merk V V V
3. Handelsbenaming V V V
4. Type (indien bekend) F F F
5. Voertuigcategorie V V V
6. Bouwjaar V V V
7. Brandstof(fen) V V V
8. Maximumconstructiesnelheid V V V
9. Vermelding of voertuig GV-kenteken V V n.v.t.
10. Voertuigomschrijving (bij MMBS) n.v.t. V n.v.t. 

V = verplicht   F = facultatief

Tekst en foto's: Hero Dijkema | Cumela
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Voertuiggegevens
Om een bestaand (land)bouwvoertuig 
te kunnen registreren moeten er aan de 
RDW minimaal zeven en maximaal tien 
verschillende voertuiggegevens worden 
verstrekt. De opgave van de voertuigge-
gevens door de eigenaar is leidend voor 
de registratie in het kentekenregister. 
De gegevens komen vervolgens op het 
kentekenbewijs te staan. De voertuig-
gegevens moeten naar waarheid worden 
verstrekt en uiteraard kloppen met de 
technische gegevens van het voertuig.

Let op: de registratie is geen legalisering 
van (land)bouwvoertuigen die eventueel 
gebreken hebben. De eigenaar is en blijft 
er voor verantwoordelijk dat het voertuig 
aan alle wettelijke eisen voldoet.

Een aantal belangrijke voertuiggegevens 
behoeven nadere toelichting.

1. Voertuigidentificatienummer
Het voertuigidentificatienummer (VIN) 
maakt elk voertuig uniek identificeerbaar. 
Bij veel getrokken materieel ontbreekt 
echter een ingeslagen VIN, maar zit er 
wel een constructieplaat op met het 
fabrieks- of constructienummer. Op 

eigenbouw-voertuigen ontbreekt meestal 
ook een VIN of constructienummer. 
Belangrijk is dat er op het voertuig een 
uniek identificatienummer aanwezig is. 
Voor registratie volstaat een constructie-
plaat met een uniek nummer.

Als er geen enkel identificatienummer op 
het voertuig zit, kan de RDW een uniek 
identificatienummer inslaan. Daaraan zijn 
uiteraard kosten aan verbonden, reken 
minimaal op ongeveer € 160,00. Belang-
rijk is dat er op het voertuig een uniek 
identificatienummer aanwezig is. Zonder 
VIN of constructienummer kan het voer-
tuig niet worden geregistreerd.

3 en 4. Handelsbenaming en type
Bij handelsbenaming en type is het even  
goed oppassen; ze betekenen bij de 
registratie net iets anders dan we gewend 
zijn. De handelsbenaming is de benaming 
die aan de buitenkant van het voertuig is 
aangebracht. Bijvoorbeeld bij een  
New Holland T7.210 is de handelsbe-
naming T7.210. In de praktijk noemen 
we dit echter type, maar type is voor de 
registratie dus een ander begrip. Op de 
constructieplaat staat meestal het type 
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vermeld. Dit kan hetzelfde zijn als de  
handelsbenaming op de buitenkant,  
maar dat hoeft niet.

Op getrokken materiaal zoals een land-
bouwkipper staat soms geen handelsbe-
naming op de buitenkant van de bak. In 
dat geval kan als handelsbenaming het 
type op de constructieplaat worden opge-
geven; handelsbenaming en type zijn dan 
dus hetzelfde.

6. Bouwjaar
Het bouwjaar staat meestal op de con- 
structieplaat. Het bouwjaar wordt ge-
bruikt om de datum van eerste toelating 
(DET) vast te stellen. Een (land)bouwvoer-
tuig met bouwjaar 2015 wordt bij RDW 
geregistreerd op 30-06-2015. Dus alle 
bestaande (land)bouwvoertuigen hebben 
een datum eerste toelating van 30 juni + 
het bouwjaar.

8. Maximumconstructiesnelheid
De maximumconstructiesnelheid is een 
belangrijk registratie-item. Probleem is 

dat van veel (land)bouwvoertuigen niet 
precies bekend is wat de maximumcon-
structiesnelheid is. Je zult dus van elk 
voertuig moeten vaststellen wat de maxi-
mumconstructiesnelheid is. Bij landbouw-
trekkers staat het meestal in trekkerpa-
pieren of staat het in andere technische 
documentatie vermeld.

Alle landbouwvoertuigen met een goed- 
keuring op grond van e Verordening 
167/2013 hebben op de constructieplaat 
de Europese voertuigcategorie staan. Als 
op een landbouwtrekker staat T1a, dan 
weet je dat de maximumconstructiesnel-
heid 40 km/u is. De letter “a” betekent 
namelijk een maximumconstructiesnel-
heid van 40 km/u. Staat er een “b” achter, 
dan is de maximumconstructiesnelheid 
meer dan 40 km/u. Dit principe geldt ook 
voor getrokken materieel dat goedge-
keurd is als R of S. Een R3b is dus geschikt 
voor boven de 40 km/u.

Bij bestaand getrokken materieel is het 
helemaal lastig om de maximumcon-

structiesnelheid te bepalen. Wanneer de 
aanhangwagens aan de voertuigeisen 
voldoet is het verantwoord om een maxi-
mumconstructiesnelheid van meer dan 25 
km/u nop te geven. Belangrijkste eis daar-
bij is dat een landbouwaanhangwagen of 
verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk 
met een leeggewicht van meer dan 3.500 
kg is voorzien van goed werkende rem-
men. Zonder de verplichte remmen, is het 
niet verantwoord om het getrokken voer-
tuigen te registreren en dan maximaal 40 
km/u te gaan rijden.

Voor de maximumconstructiesnelheid 
is er een marge van 5 km/u. Wanneer je 
landbouwtrekker in de praktijk maximaal 
45 km/u kan rijden, dan kun je deze nog 
steeds met een maximumconstructiesnel-
heid van 40 km/u registreren.

Uitgangspunt is dat de opgave van de 
maximumconstructiesnelheid door de 
eigenaar leidend is. Wanneer je een 50 
km/u-trekker hebt en je geeft als maxi-
mumconstructiesnelheid 40 km/u op, dan 
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registreert de RDW 40 km/u. Er wordt dan 
van uitgegaan dat je de trekker inmiddels 
hebt begrensd op 40 km/u.

9. GV-kenteken
Ook alle bestaande (land)bouwvoertui-
gen met een GV-kenteken moeten nog 
een keer worden geregistreerd bij de 
RDW. Dit ter controle of je nog steeds de 
eigenaar/houder bent van het voer-
tuig. De kosten van deze zogenaamde 
tenaamstelling zijn € 10,40 per voertuig. 
Wanneer het voertuig is voorzien van een 
GV-kenteken moet dit worden ingevoerd. 

In principe houd je hetzelfde GV-
kenteken. Heb je een voertuig met een 
GV-kenteken, registreer dat dan in 2021 
opnieuw, want per 1 januari 2022 vervalt 
de tenaamstelling en registratie en is het 
GV-kenteken niet meer geldig. Ook zal 
het voertuig vanaf 1 januari 2022 moeten 

worden gekeurd door de RDW, voordat 
het opnieuw geregistreerd kan worden.

Als de bestaande GV-kentekenplaat egaal 
geel is zonder blauw NL-logo, dan moet 
de kentekenplaat worden vervangen 
door een nieuwe gele GAIK-plaat met 
blauw NL-logo.

Nieuwe (land)bouwvoertuigen

Nieuwe (land)bouwvoertuigen zijn voer- 
tuigen die voor het eerst in gebruik  
worden genomen vanaf 1 januari 2021 
oftewel voertuigen die nieuw verkocht 
worden in 2021 en later. Alle nieuwe 
(land)bouwvoertuigen moeten eerst 
worden goedgekeurd door de RDW. 
Landbouwvoertuigen van de voertuigca-
tegorieën T, C, R en S moeten al vanaf 1 
januari 2018 een goedkeuring hebben.

Landbouwtrekkers hebben altijd al een 
Europese typegoedkeuring. Getrokken 
materiaal zoals landbouwaanhangwa-
gens en getrokken werktuigen, wordt 
meestal individueel goedgekeurd door de 
RDW. Alle nieuwe (land)bouwvoertuigen 
zijn registratieplichtig en ook direct ken-
tekenplichtig en worden afgeleverd met 
een kentekenplaat.

Mobiele machine
Er komt in 2021 een nieuwe voertuigcate-
gorie mobiele machines (categorie U) en 
is feitelijk de opvolger van de categorie 
motorrijtuigen met beperkte snelheid. 
Alle nieuwe zelfrijdende werktuigen 
heten dan mobiele machine. De voer-
tuigcategorie MMBS blijft well bestaan, 
maar wordt alleen nog gebruikt voor 
alle bestaande grondverzetmachines 
en zelfrijdende oogstmachines. Ook de 
mobiele machines moeten eerst door 
de RDW worden gekeurd, voordat zij 
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geregistreerd kunnen worden. Door de 
goedkeuring heeft de voertuigeigenaar 
de zekerheid dat het voertuig aan de 
voertuigeisen voldoet.

De onderstaande nieuwe (land)bouw-
voertuigen, die vanaf 1 januari 2021 voor 
het eerst in gebruik zijn genomen en op 
de openbare weg rijden, moeten geregis-
treerd en gekentekend worden:
•  Landbouwtrekkers op wielen  

(categorie T);
•  Landbouwtrekkers op rupsen  

(categorie C);
•  Landbouwaanhangwagens  

(categorie R; voor transport);
•  Verwisselbare getrokken uitrustings-

stukken (categorie S; getrokken  
werktuigen);

•  Mobiele machines (MM; categorie U) 
met een maximumconstructiesnelheid 
van 6 km/u of meer.

Uitzonderingen registratieplicht

Niet alle bestaande en nieuwe (land)
bouwvoertuigen worden registratieplich-
tig; er zijn wel uitzonderingen. Als een 
voertuig niet registratieplichtig is, kan 
deze ook niet vrijwillig worden gere-
gistreerd. En deze uitgezonderde (land)
bouwvoertuigen hoeven en kunnen dus 
ook geen kentekenplaat te voeren,  
behalve getrokken materieel.
De volgende voertuig zijn uitgezonderd 
van registratieplicht:
•  (land)bouwvoertuigen die nooit op de 

openbare weg rijden;
•  bestaande landbouwaanhangwagens 

en verwisselbare getrokken uitrustings-
stukken met een maximumconstructie-
snelheid van maximaal 25 km/u;

•  halfgedragen werktuigen met een 
steunwiel die star (in de driepunts-
hefinrichting) zijn verbonden met de 
landbouwtrekker;

•  voertuigen waarvoor de bestuurder 

géén T-rijbewijs nodig heeft. Hieronder 
vallen motorrijtuigen met beperkte 
snelheid of mobiele machines die in 
transportstand smaller dan 1,30 meter 
zijn én zijn ingericht zijn voor maaien, 
vegen van wegen, uitwerpselen op-
zuigen, sneeuw ruimen, strooien voor 
gladheidbestrijding of onkruid bestrij-
den met een tankinhoud van minimaal 
100 liter én die niet zijn voorzien van 
een koppeling voor een aanhangwa-
gen of van een driepuntshefinrichting;

•  heftrucks smaller dan 1,30 meter die 
geen aanhangwagen trekken;

•  smalspoortrekkers die één of meer 
aanhangwagens trekken (zogenaamde 
fruittreintjes), die inclusief lading of 
uitrustingsstukken smaller zijn dan 
1,30 meter en worden gebruikt tussen 
1 juli en 30 november;

  Let op: Een losse smalspoortrekker 
(zonder aanhangwagens) of een 
smalspoortrekker die wordt gebruikt 
buiten de genoemde periode is wél 
registratieplichtig;

• meeneemheftrucks;
•  motorrijtuigen met beperkte snelheid 

en mobiele machines met een maxi-

 Landbouwtrekkers (T en C)
Maximumconstructie- 
snelheid ≤ 25 km/u 26-40 km/u > 40 km
Registratieplicht ja ja ja
Kentekenplaatplicht nee, tot 1-1-2025
 ja, met ontheffing direct
 ja, vanaf 1-1-2025 ja, direct ja, direct
APK-plicht nee nee ja, alleen T
Tachograafplicht nee nee ja*
Maximumsnelheid 25 km/u 40 km/u 40 km/u
 
* alleen bij niet-agrarisch transport, zowel bij beroepsvervoer als eigen vervoer
 
 MMBS (Z)
Maximumconstructie- 
snelheid < 6 km/u 6-25 km/u 26-45 km/u
Registratieplicht nee ja ja
Kentekenplaatplicht nee nee, tot 1-1-2025
  ja, met ontheffing direct
  ja, vanaf 1-1-2025 ja, direct
APK-plicht nee nee nee
Tachograafplicht nee nee nee
Maximumsnelheid 6 km/u 25 km/u 40 km/u
 
 Getrokken materieel (R en S)
Maximumconstructie- 
snelheid ≤ 25 km/u 26-40 km/u > 40 km/u
Registratieplicht - nee
 ja, met ontheffing ja ja
Kentekenplaatplicht nee, tot 1-1-2025**
 ja, met ontheffing direct
 ja, vanaf 1-1-2025 ja, direct ja, direct
APK-plicht nee nee nee
Tachograafplicht nee nee nee
Maximumsnelheid 25 km/u 40 km/u 40 km/u
 
** voor 01-01-2025 direct een witte volgplaat als het kenteken van het trekkende  
voertuig niet zichtbaar is
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mumconstructiesnelheid van minder 
dan 6 km/u, bijvoorbeeld minigravers 
op rupsen en rupsgraafmachines;

•  wegenbouwmachines (asfalteer- 
machines, walsen en asfaltfrezen)  
en hoogwerkers zonder zitplaats  
die bezig zijn met werkzaamheden  
op of aan de weg.

Let op: voertuigen die niet registratie-
plichtig zijn, moeten bij het rijden op de 
openbare weg nog steeds voldoen aan 
alle voertuigeisen, zoals verlichting, rem-
men enzovoort. Ook kunnen bestuurders 
nog steeds een T-rijbewijs nodig hebben 
om met een niet-registratieplichtig voer-
tuig over de weg te mogen rijden.  
 
Zo heb je voor een heftruck smaller dan 
1,30 m zonder aanhangwagen geen  
T rijbewijs nodig, maar voor een mee-
neemheftruck wel.

Kentekenplaatplicht

Na registratie van je voertuig ontvang je  
van de RDW een kentekenbewijs op 
creditcardformaat. Daarmee kun je bij de 
automaterialenhandel of via sommige 
mechanisatiebedrijven een kentekenplaat 
laten maken.

De kentekenplaatplicht wordt gefaseerd 
ingevoerd. Tot 1 januari 2025 hoeven 
geregistreerde (land)bouwvoertuigen, 
die niet sneller kunnen of niet sneller 
rijden dan 25 km/u, geen kentekenplaat 
te voeren. Wil je met een voertuigcombi-
natie sneller rijden 25 km/u, dan moet dus 
zowel het trekkende als het getrokken 
voertuig direct een gele kentekenplaat 
voeren.

Let op: wanneer de maximumconstructie- 
snelheid van het (land)bouwvoertuig 

hoger is dan 25 km/u, moet er een kente-
kenplaat op. In de praktijk rijden dergelij-
ke voertuigen altijd harder dan 25 km/u.

De gele kentekenplaatplicht voor be-
staande (land)bouwvoertuigen gaat in 
2021 direct in voor:
•  landbouwtrekkers, motorrijtuigen met 

beperkte snelheid, landbouwaanhang-
wagens en verwisselbare getrokken 
uitrustingsstukken die sneller rijden 
dan 25 km/u;

•  (land)bouwvoertuigen met een  
ontheffing voor overschrijding van  
de afmetingen;

•  (land)bouwvoertuigen die in het  
buitenland rijden;

• landbouwtrekkers die APK-plichtig zijn.

Nieuwe (land)bouwvoertuigen worden, 
als het goed is, door de fabrikant, dealer 
of leverancier geregistreerd, tenaamge-



14

steld en direct met een gele kenteken-
plaat afgeleverd.

Eén kentekenplaat
Elk kentekenplichtig zelfrijdend (land)
bouwvoertuig voert één kentekenplaat 
(GAIK-plaat: geel met blauw NL-logo) 
aan de achterzijde van het voertuig. 
Landbouwtrekkers, motorrijtuigen met 
beperkte snelheid en mobiele machines 
krijgen een gele kentekenplaat die begint 
met een T, gevolgd door twee letters, 
twee cijfers en één letter (TBB-01-B). 
Geregistreerde landbouwaanhangwagens 
en verwisselbare getrokken uitrustings-
stukken krijgen een gele kentekenplaat 
die begint met een L, gevolgd door  
twee letters, twee cijfers en één letter 
(LBB-01-B).

Niet geregistreerde getrokken voertuigen 
voeren een witte volgplaat. Deze witte 
kentekenplaat heeft het kenteken van 

één van de trekkende (land)bouwvoer-
tuigen van dezelfde eigenaar als van het 
getrokken voertuig. Het kenteken van de 
witte volgplaat hoeft dus niet overeen te 
komen met dat van het trekkende voer-
tuig. Voordeel is dat de witte volgplaat 
niet hoeft te worden gewisseld als er een 
andere trekker voor staat.

Vanaf 1 januari 2025 is er algehele kente-
kenplaatplicht voor alle bestaande (land)
bouwvoertuigen die registratieplichtig 
zijn. Niet-geregistreerde landbouwaan-
hangwagens en verwisselbare getrokken 
uitrustingsstukken voeren dan een witte 
volgplaat.

Blauwe plaat
Historische (land)bouwvoertuigen met 
een bouwjaar van vóór 1 januari 1978 
mogen een donkerblauwe kentekenplaat 
met witte letters voeren. (Land)bouw-
voertuigen die in Duitsland of België 

rijden, moeten daar twee kentekenplaten 
voeren. Dat is een extra kentekenplaat 
aan de voorzijde in de vorm van een 
witte volgplaat.

Handelaarskenteken
Speciaal voor (land)bouwvoertuigen 
komt er ook een handelaarskenteken. 
Dit is bedoeld voor niet-geregistreerde 
voertuigen, die nooit op de openbare 
weg rijden, maar toch incidenteel voor 
onderhoud en repartie over de weg naar 
een mechanisatiebedrijf moeten rijden. 
Dan moet je de handelaarskentekenplaat 
eerst ophalen bij het mechanisatiebedrijf 
en bij terugkeer van het voertuig ook 
weer terugbrengen. Best omslachtig; één-
malig registreren is gemakkelijker.

Voor landbouw- en bosbouwtrekkers, 
motorrijtuigen met beperkte snelheid en 
mobiele machines wordt een groen han-
delaarskentekenplaat met de lettergroep 



15

LH gebruikt. Voor landbouwaanhangwa-
gens en verwisselbare getrokken uitrus-
tingsstukken de lettergroep OA.

Overzicht van de verplichtingen per  
voertuigcategorie
T: landbouwtrekkers op wielen
C: landbouwtrekkers op rupsen
R:  landbouwaanhangwagens  

(voor transport)
S:  verwisselbare getrokken uitrustings-

stukken (getrokken werktuigen)
Z:  motorrijtuigen met beperkte snelheid 

(MMBS, zelfrijdende werktuigen)

Snelheidsverhoging

Vanaf 1 januari 2021 gaat de maximum-
snelheid voor (land)bouwvoertuigen gaat 
van 25 naar 40 km/u. Ook APK-plichtige 
snelle landbouwtrekkers mogen niet 
harder rijden dan 40 km/u. Voertuigcom-
binaties met landbouwaanhangwagens 
of verwisselbare getrokken uitrustings-
stukken met een witte volgplaat, mogen 
niet harder rijden dan 25 km/u

De maximumsnelheid gaat niet op alle 
wegen omhoog naar 40 km/u. Voor (land)
bouwvoertuigen met een maximumcon-
structiesnelheid van meer dan 25 km/u 
geldt een maximumsnelheid van 40 km/u 
op de volgende wegen:
• buiten de bebouwde kom; en
• binnen de bebouwde kom:
 -  die zijn voorzien van een vrijliggend 

fietspad of fiets/bromfietspad;
 -  die gesloten zijn voor fietsers; of
 -  waar een maximumsnelheid van  

70 km per uur geldt

Verkeersborden
De betekenis van de verkeersborden 
C8 en C9 gaat vanaf 1 januari 2021 ook 
veranderen. De omschrijving bij bord C8 
komt te luiden: Gesloten voor landbouw- 
en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met 

beperkte snelheid en mobiele machines.
De omschrijving bij bord C9 komt te lui-
den: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, 
landbouw- en bosbouwtrekkers, motor-
rijtuigen met beperkte snelheid, mobiele 
machines, brommobielen, fietsen, snor-
fietsen, bromfietsen en gehandicapten-
voertuigen.

APK-plicht

De APK-plicht geldt alleen voor bestaan-
de en nieuwe landbouwtrekkers op wie-
len met een maximumconstructiesnelheid 
van meer dan 40 km/u. Landbouwtrekkers 
op rupsen, motorrijtuigen met beperkte 
snelheid, mobiele machines en getrokken 
materieel zijn dus niet APK-plichtig.

Het is belangrijk dat de maximumcon-
structiesnelheid in het kentekenbewijs 
overeenkomt met de werkelijke maxi-
mumconstructiesnelheid. Snelle trekkers 
die als 40 km/u-trekker worden gere-
gistreerd, moeten daadwerkelijk zijn of 
worden begrensd. Wanneer er 40 km/u in 
het kentekenbewijs staat en de land-
bouwtrekker rijdt in de praktijk toch 50 
of 60 km/u, rijd je met een opgevoerde 
trekker.

Wel komt er een uitzondering op de APK-
plicht. Als het voertuig in gebruik is bij 
een bedrijf dat uitsluitend actief is in de 
landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt 
of visserij, valt het onder de uitzondering 
op de APK-plicht.

Let op: de uitzondering van de APK-plicht 
geldt alleen in Nederland. In Duitsland 
bijvoorbeeld geldt de APK-plicht wel voor 
alle Nederlandse snelle tractoren. En om 
nog een misverstand te voorkomen; de 
maximumsnelheid voor APK-plichtige 
tractoren is nog steeds 40 km/u; ook al 
kunnen ze harder rijden, ze mogen het 
niet.

Tachograafplicht

De Europese Verordening 561/2006 
bepaalt dat voertuigen of voertuigcombi-
naties van meer dan 3,5 ton voor goe-
derenvervoer over de weg tachograaf-
plichtig zijn. Een uitzondering is er voor 
voertuigen met een maximumconstruc-
tiesnelheid van 40 km/u of minder. Alle 
bestaande en nieuwe landbouwtrekkers 
met een maximumconstructiesnelheid van 
meer dan 40 km/u in het kentekenbewijs 
en worden ingezet voor niet-agrarisch 
goederenvervoer (zowel beroepsver-
voer als eigen vervoer) zijn vanaf 2021 
tachograafplichtig. Het invullen van een 
maximumconstructiesnelheid van niet 
meer dan 40 km/u voorkomt dus zowel 
APK- als tachograafplicht.

Registratie van bestaande (land)bouw-
voertuigen bij de RDW
•  Je logt in via eHerkenning of DigiD  

op de website van RDW;
•  Per voertuig registreer je de benodigde 

zeven tot tien registratie-items;
•  Bij enkele velden kun je kiezen uit  

een lijst met merken en voertuig- 
categorieën;

•  Je kunt in het eerste kwartaal van  
2021 voorlopig één voertuig per keer 
invullen en afrekenen;

•  De registratie van een bestaand (land)
bouwvoertuig kost € 18,00 per  
voertuig;

•  Tenaamstelling van bestaand  
GV-kenteken kost € 10,40;

•  Uiterlijk 1 april 2021 wordt het 
mogelijk om een bulkaanvraag voor 
tenminste 25 (land)bouwvoertuigen 
in één keer te doen via een Excel-blad 
met alle voertuiggegevens;

•  Alleen ondernemers met een inschrij-
ving KvK kunnen een bulkaanvraag 
doen.
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Centraal loket landbouw- 
ontheffingen

Er komt een centraal loket bij de RDW, 
die namens alle wegbeheerders onthef-
fingen afgeeft voor (land)bouwvoertui-
gen die de wettelijke maximale afmetin-
gen, massa’s of aslasten overschrijden. 
Met één aanvraag krijg je een ontheffing 
voor alle wegen in Nederland, die zijn 
vrijgegeven door de wegbeheerder voor 
exceptionele (land)bouwvoertuigen.

De verwachting is dat dit centrale onthef-
fingenloket voor (land)bouwvoertuigen 
bij de RDW in 2023 in werking is.

Wettelijke Aansprakelijkheids- 
verzekering Motorrijtuigen

De controle op de WAM-verzekerings-
plicht loopt straks via het kenteken en 
gebeurt via periodieke registercontrole. 
Elk geregistreerd (land)bouwvoertuig is 
WAM-plichtig.

Tot slot
In 2021 gaat er dus veel veranderen 
voor zowel bestaande als nieuwe (land)
bouwvoertuigen. Zorg er voor dat je alle 
bestaande (land)bouwvoertuigen die op 
de openbare weg rijden in 2021 regis-
treert bij de RDW. En koop vanaf 2021 
alleen nog nieuwe (land)bouwvoertuigen 
die geregistreerd en gekentekend zijn. 
Dit is een taak voor de dealer of leveran-
cier. Doe je dit allemaal; dan bespaart dat 
straks veel tijd en kosten.

Goed om te weten dat u en andere 
rijschoolhouders gebruik kunnen maken 
van de trainingsbaan van het Verkeers-
educatiecentrum (VEC) te Drachten. 
Elke bij de SBV aangesloten rijschool kan 
zelf ROSO-trainingen geven. Voor wie  
de training liever niet zelf geeft, kan 
de SBV een ROSO-trainer regelen. Voor 
afspraken, kosten en/of aanvullende 
informatie kunt u contact opnemen met 
de SBV (Marjolein).

ROSO-trainingen  
door SBV-rijscholen

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

    4  1   

   2  5 6  4 

    9 8   5 3

     7  5  

  3    9 1  

 7        6

   5      

  1  8 4  3 7 

  9 7       

 5 7 2 6 4 3 8 9 1

 1 8 3 2 5 9 6 4 7

 9 4 6 7 1 8 3 2 5

 7 1 8 3 6 2 9 5 4

 6 2 4 8 9 5 1 7 3

 3 5 9 4 7 1 2 6 8

 8 3 7 9 2 4 5 1 6

 4 9 5 1 8 6 7 3 2

 2 6 1 5 3 7 4 8 9


