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Registratieplicht rijdend materiaal ijsclubs. 
registreren: doe het vóór 1 januari 2022 

Beste ijsclubbestuurders,   

Rijdt uw tractor met sneeuwploeg of  grasmaaier wel eens via de openbare weg naar de benzine- 
pomp?  Rijdt uw aangedreven sneeuwruimer  over de openbare weg van de ene plas naar de andere 
plas of op het natuurijs? Lees dan even verder. 

U heeft namelijk nog tot 31 december de tijd om dergelijke voertuigen bij de RDW te registeren.  

Wat is er aan de hand?  Op 1 januari 2021 is de Wet Registratie-, kentekenplaat- en APK-plicht 
(land)bouwvoertuigen in werking getreden. Hierdoor moet het grootste deel van alle bestaande en 
nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden, geregistreerd worden in het 
kentekenregister van de RDW.  

De registratieplicht geldt voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Onder wegen vallen: alle 
voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende 
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.  

Maar onder openbare weg valt meer dan alleen wegen. Ook terreinen worden tot openbare weg 
gerekend. Onder terrein valt: een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal 
personen die het recht hebben daar te komen. Een eigen bedrijfsterrein of natuurijsbaan is daarmee 
ook openbare weg. Dit is vergelijkbaar met de WA-verzekeringsplicht voor motorrijtuigen: deze geldt 
ook voor motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen op terreinen buiten de weg. 

Daarom adviseert de sectie Natuurijs van de KNSB: als één van uw rijdende en aangedreven 
machines nu of in de toekomst de weg op gaat, ga dan na of er een registratieplicht of mogelijk zelfs 
een kentekenplicht is. Nu registreren is dan verstandig. Na 31-12-2021 moet een niet-geregistreerd 
voertuig beoordeeld worden door een keuringsstation en dat gaat geld kosten.  

De RDW gaf, gezien de diversiteit aan voertuigen waar ijsclubs mee te maken hebben, het advies  
een check uit te voeren. Hiervoor kan de RDW-keuzehulp  gebruikt worden, deze kunt u vinden op 
https://lis.rdw.nl . 

Hierna hebben we met behulp van de keuzehulp een aantal voorbeelden uitgewerkt. Ook zijn er op 
voorhand al een aantal uitzonderingen die mogelijk op u van toepassing zijn, bijvoorbeeld als de 
rijdende machine bij transport niet breder is dan 1,30 meter.  

Meer algemene informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de RDW 
op   https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/landbouwvoertuig/nieuwe-regels-voor-
landbouwvoertuigen/registreren-landbouwvoertuigen. 

Tot slot:  De registratie van bestaand rijdend materiaal ijsclubs kost € 18,00 per voertuig. Heeft u na      
1 januari 2021 registratieplichtig rijdend materiaal gekocht, dan is dat wettelijk gezien al geregistreerd.  
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Checks met de RDW keuze hulp 

Soort machine of voertuig Keuze en Resultaat 

 

Keuze 
 Op de weg 
 Voor 01-01-2021 
 Geen definitie 
 Motor 
 Max. constr. snelheid > 6 km/h 
 Eénassig 

éénassig motorvoertuig Resultaat: U hoeft uw voertuig niet te 
registreren 

 

Keuze 
 Op de weg 
 Voor 01-01-2021 
 Geen definitie 
 Motor 
 Max. constr. snelheid > 6 km/h 
 Niet éénassig 
 Niet een asfalteermachine, een wals, een 

asfaltfrees of een hoogwerker zonder 
zitplaats 

 Niet een meeneemheftruck 
 Niet breder dan 130 cm 
 Geen heftruck 
 Geen fruittreintje 
 Geen grasmaaier 
 Geen veegmachine 
 Geen poepzuiger 
 Sneeuwschuiver 
 Iets aan de achterkant 

Smalspoor tractor niet breder dan 1,30 meter  
met sneeuwschuif en trekhaak 

Resultaat: U moet uw voertuig registreren als 
motorrijtuig met beperkte snelheid (Z) 

 

Ga voor meer checks naar: https://lis.rdw.nl 

Tip: Bij de vraag “Ik weet wat de definitie van mijn voertuig is?”, antwoorden “nee” 


