
Na 1 maand slechts 2% van de MMBS geregistreerd, landbouwvoertuigen op 

schema 
Kentekenregistratieplicht voor landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid 

(MMBS) 

IJsselstein, 2 februari 2021 – Sinds het invoeren van de kentekenregistratieplicht voor 

landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid op 1 januari 2021 is slechts 

2% van de MMBS op naam gezet. Dit blijkt uit onderzoek van Alpina. 

Vanaf 1 januari 2021 geldt een kentekenregistratieplicht voor zowel de MMBS als voor 

landbouwvoertuigen. Na ruim een maand staan er bijna 2300 MMBS op kenteken (2%) en 

ruim 22.000 landbouwvoertuigen (8%), blijkt uit cijfers van de RDW. Eigenaren hebben tot 

31 december 2021 de tijd om het voertuig te registreren en op kenteken te zetten. 

Aantal landbouwvoertuigen in Nederland 

Er is nogal onduidelijkheid over hoeveel landbouwvoertuigen er daadwerkelijk in Nederland 

zijn. Schattingen van CUMELA, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en 

infra, komen uit op 200.000 landbouwvoertuigen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat 

uit van 85.000 landbouwvoertuigen. Een meer recente schatting van de RDW komt uit op 

270.000 tractoren. 

Aantal motorrijtuigen met beperkte snelheid in Nederland 

Met betrekking tot het aantal MMBS komen de schattingen van CUMELA uit op 20.000 

voertuigen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat uit van 12000 voertuigen. En de RDW 

komt uit op 130.000 MMBS. 

Overige nieuwe regels landbouwvoertuigen 

De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen gaat van 25 km/u naar 40 km/u. Door ieder 

voertuig te registreren, kan Nederland ook voldoen aan de Europese APK-plicht. Deze geldt 

echter alleen voor voertuigen die een constructiesnelheid hebben boven de 40 km/u, of 

voor voertuigen die voor niet-landbouw doeleinden worden ingezet. 

Over Alpina 

Iedereen wil onbezorgd wonen, ondernemen én leven. Bij Alpina helpen we particuliere en 

zakelijke klanten om dat te realiseren. Alpina is er voor iedereen die op zoek is naar 

financiële zekerheid, met een compleet pakket aan diensten en producten waaronder 

verzekeringen, hypotheken, financiële planning, pensioenen en makelaardij. Alpina is altijd 

dichtbij: zowel online als offline bij een vestiging in de buurt. Lokaal en regionaal geworteld, 

laagdrempelig en persoonlijk. We werken met gediplomeerde specialisten die onze klanten 

kennen. We zoeken en vinden altijd een onafhankelijke oplossing die aansluit op de wensen 

van onze klanten. Op een manier die hen het beste past. Onze zorg voor een financieel 

zekere toekomst van onze klanten maakt ons als organisatie meer dan ooit relevant en 

toekomstbestendig. Alpina is onderdeel van Alpina Group. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Diks,marc.diks@alpina.nl of 06 146 

006 37. 
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