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Laatste nieuws Kenteken
Vanmiddag is de Klankbordgroep Landbouwvoertuigen digitaal bijéén geweest.
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld is de kogel nu door de kerk en kan er aan de
uitvoering worden gewerkt.
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel in de Staatscourant gepubliceerd, ook zijn op deze dag de
reeds eerder vermelde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) met o.a betrekking op de
snelheidsverhoging en uitzonderingen, naar de Raad van State gestuurd.
In het najaar wordt hier een reactie op verwacht, waarna ze kunnen worden gepubliceerd.
Bij de verdere uitwerking is een verschil tussen bestaand en nieuw.
Gelukkig hebben wij alleen te maken met bestaand, onze oldtimer tractoren en mogelijk
aanhangwagens ( als u sneller gaat rijden dan 25 km/uur) moeten in de komende
conversieperiode ter registratie ( inschrijven en ten naam stellen) worden aangeboden bij de RDW.
Let wel:
• Kan alleen voor het eigen voertuig
• Registratie betekend niet dat het voertuig dan ook gelijk aan de eisen voldoet om er
mee op de openbare weg te mogen rijden. Dit is voor uw eigen
verantwoordelijkheid.
• Aanvrager is verantwoordelijk voor de opgegeven gegevens.
• Na de conversieperiode moet het voertuig bij de RDW worden aangeboden en dan
komen de eisen wel om de hoek kijken.
De conversieperiode begint ( onder voorbehoud) op 01 januari 2021 en eindigt op 31 december
2021.
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Er mogen straks drie soorten kentekenplaten worden gevoerd.
• De normale gele ( langwerpig of vierkant)
• Model bromfietsplaat.
Voor de oldtimers van voor 1978 mag deze ook blauw zijn.
Er komt een internetconsultatie enkel over de regeling en niet over de conversie.
Met betrekking tot de conversie is er een Externe adviescommissie voor de RWD samengesteld.
Hieraan nemen wij ook deel.
De bedoeling is dat de conversie middels duidelijke publicaties onder de aandacht van alle
landbouw gerelateerde oldtimer liefhebbers wordt gebracht en dat u goed gebruik gaat maken van
deze eenvoudige wijze van registratie.
De registratie gaat bij voorkeur digitaal en dan kunt u inloggen middels E-erkenning of middels uw
iD nummer.
De RDW gaat in het najaar diverse voorlichtingscampagnes organiseren,
Wij houden jullie op de hoogte van de data en plaatsen.

.
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Mark van Lankveld en Anko Broekema
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