
Registratie van 

landbouwvoertuigen bij RDW 

 

In de afgelopen 5 maanden hebben zowel de 

eigenaren als de RDW-ervaring opgedaan met het 

registreren van landbouwvoertuigen. Uit de 

reacties die we zowel van OTMV leden als de RDW 

horen zijn er nog steeds vele vragen welke leven 

bij de leden en waar we in gezamenlijkheid 

moeten proberen een goede oplossing voor te 

vinden. 

Belangrijk is dat de knelpunten duidelijk worden 

zodat de OTMV leden weten waar ze aan toe zijn. 

De meeste afdelingen hebben in hun programma 

van 2021 een voorlichtings-/ praatavond 

opgenomen waar de RDW-uitleg zou geven over 

dit onderwerp en over mogelijke knelpunten te 

praten. Helaas maakt de Corona pandemie het 

niet mogelijk om ook daadwerkelijk samen te 

komen en de ervaringen te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De OTMV-afdelingen en het hoofdbestuur hebben 

besloten om een alternatief te organiseren en wel 

via een LIVE TALKSHOW dat via een livestream 

voor alle leden toegankelijk is. (Het klinkt allemaal 

ingewikkeld maar met een internetverbinding 

kunnen alle leden eenvoudig meedoen) 

Deze LIVE TALKSHOW wordt op 24-6-2021 van 

19:00 tot max 20.30uur georganiseerd in 

samenwerking met AgriMedia, bekend van o.a. 

het vakblad LandbouwMechanisatie, vanuit de 

nieuwe studio bij Aeres Tech. Tijdens live 

talkshow zijn deskundigen van zowel RDW als een 

verzekeringsmaatschappij aanwezig om in te gaan 

op de problemen en de vragen die door de leden 

gesteld worden via een chatmogelijkheid. 

De LIVE TALKSHOW is toegankelijk voor leden van 

de OTMV en abonnees op één van de vakbladen 

van AgriMedia (LandbouwMechansiatie, 

Veehouderij Techniek en Tuin en Park Techniek). 

Niet leden kunnen ook deelnemen tegen een 

vergoeding. Deelnemen is heel eenvoudig, volg de 

link: www.aerestech.nl/livestreamotmv  waarop 

je kunt aanmelden (zie ook onze website otmv.nl). 

Je krijgt dan een inlogcode om deel te nemen. 

Samen deelnemen kan ook, hiermee kun je leden 

helpen die niet de beschikking hebben over een 

internetverbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live Talkshow op 24 juni          

vanaf 19:00  

Belangrijk voor alle leden! 

Nog 6 maanden om de registratie van je 

oldtimer/landbouwvoertuig in het 

overgangsjaar 2021 mogelijk te maken! 

Neem deel aan deze Live Talkshow dan 

weet jij hoe het zit! 

       

Geen lid van de OTMV en/of abonnee op een van de vakbladen van AgriMedia en toch deelnemen aan 

de live talkshow? Dit is mogelijk door éénmalig € 49,00 over te maken. Besluit je voor 10-6 lid te worden 

van de OTMV en/of een jaarabonnement af te sluiten bij AgriMedia? Dan is deelname gratis. 

Klik hier voor deelname 
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