Digitaal
aanvragen
trekker
kenteken

Versie 1.0

1

Inhoudsopgave
Document historie ............................................................................................................ 2
Disclaimer ........................................................................................................................ 2
Voorbereiding .................................................................................................................. 2
Registreren....................................................................................................................... 3
Geregistreerd wat nu? .................................................................................................... 10
Links............................................................................................................................... 10

Document historie
Versie Datum
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Opmerkingen
Eerste versie gemaakt tijdens eerste aanvraag kenteken

Disclaimer
Dit document is naar eer en geweten samengesteld voor trekker hobbyisten. De
auteur/derden kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid
en/of volledigheid van de informatie in dit document. De aanvrager is verantwoordelijk voor
de juistheid van de aanvraag, de ingevoerde gegevens en de betaling.

Voorbereiding
Wat heb je allemaal nodig om te beginnen:
1) DigiD gebruikersnaam en wachtwoord met eventueel mobiele telefoon voor smsverificatie of de DigiD app op je mobiele telefoon. Dit is afhankelijk van hoe je DigiD
gebruikt. De zakelijke gebruikers kunnen ook eHerkenning gebruiken.
2) De gegevens van je trekker:
- Merk
- Type
- Bouwjaar
- Voertuig Identificatie Nummer (VIN) ook wel serienummer genoemd
- Brandstofsoort
- Constructiesnelheid
3) Elektronische betaalmogelijkheid met iDEAL om het geregistreerde kenteken te betalen
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Registreren
Ga met een internet verkenner (Google Chrome/Firefox/Safari/Microsoft Edge) naar de
website van de RDW
https://www.rdw.nl/registreren#

Klik op Voertuig meteen registreren onderin het venster (zie gele pijl)
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In het volgende scherm krijg je de keuze om je aan te melden als particuliere gebruiker (met
DigiD) of zakelijke gebruiker (met eHerkenning). We volgen hier de stappen voor de
particuliere gebruiker met DigiD.

Klik op Inloggen met DigiD
Je komt nu op de website van DigiD

Meld je aan met je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord of met de DigiD app. In dit
voorbeeld wordt de DigiD app op de mobiele telefoon gebruikt.
Volg de stappen om je bij DigiD aan te melden totdat je op de website van RDW komt.
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Als je aangemeld bent via DigiD bij RDW verschijnt het volgende registratiescherm

Vul emailadres twee keer in en geef telefoonnummer op (let op vul je eigen gegevens in, dit
is een voorbeeld)

Klik op Doorgaan

5

Op het volgende scherm vul je het Voertuig Identificatie Nummer in (ook wel serienummer
genoemd). Als je al een GV kenteken hebt vul je dat hier ook in (let op vul je eigen gegevens
in, dit is een voorbeeld)

Vul de voertuig gegevens in
Kies de juiste voertuig categorie, geef het merk en handelsbenaming op, geef bouwjaar op
(let op vul je eigen gegevens in, dit is een voorbeeld)

Blader naar beneden en vul de rest in
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Geef brandstof soort op en geef constructiesnelheid (*) op

Klik op Doorgaan

(*) Als je op het vraagteken klikt bij Maximumconstructienselheid in km/h dan geeft de RDW
de volgende uitleg
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Er volgt nu een overzichtsscherm

Jan Klaasen

Zet een vinkje in het vakje Ik verklaar………….
Kies de bank van uw keuze om te betalen

Klik op Doorgaan en volg de instructies om te betalen met iDEAL. Dit verschilt per bank.
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Na de betaling keer je vanzelf terug op de website van de RDW en als het goed is zie je dan
een bevestiging van de aanvraag.

Je kunt nu kiezen om nog een aanvraag te doen voor een andere trekker of terug te gaan
naar de RDW website als je geen trekkers meer wil registreren.
In je email krijg je als het goed is twee mailtje van de RDW:

Een mailtje dat de aanvraag ontvangen is en het tweede mailtje dat de aanvraag in
behandeling is genomen.
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Geregistreerd wat nu?
Geduld. De RDW gaat de aanvraag beoordelen en kan eventueel contact opnemen voor meer
informatie.
Als je het kenteken ontvangt vergeet dan niet zo spoedig mogelijk het kenteken en de
meldcode door de geven aan de verzekeringsmaatschappij. Een kenteken dat geregistreerd is
moet binnen 28 dagen via verzekeringsmaatschappij bij RDW gemeld zijn. Is dat niet
gebeurd dan kan er een boete volgen.
Als je verzekerd bent bij Overwater kan dat (binnenkort) via de website
https://www.oldtimers-verzekeren.nl/
Je moet dan het volgende opgeven:
•
•
•
•
•
•

Merk
Type
Bouwjaar
Chassisnummer (voertuig identificatienummer/serienummer)
Kenteken
Meldcode (tenaamstellingscode)

Links
RDW informatie landbouwvoertuigen
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/landbouwvoertuig
Beslisboom RDW
https://lis.rdw.nl/
Overwater informatie pagina
https://www.oldtimers-verzekeren.nl/veel-gestelde-vragen/kentekenplicht/
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