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Beslisboom registratie- en kentekenplicht 

Maakt uw heftruck deel uit  
van de openbare weg? 

NEE

JA

Is de heftruck inclusief voorzetapparatuur  
breder dan 1300 mm? Of wordt de truck  
gebruikt om een aanhanger te trekken?

JA

Nieuwe heftruck 
Geleverd vanaf 1 januari 2021

Heftruck 
In gebruik vóór 1 januari 2021

Registratieplicht Registratieplicht
administratief

Geen registratie-  
en kentekenplicht

Geen registratie-  
en kentekenplicht

Geen 
 kentekenplicht

tot 01-01-2025

KENTEKEN - PLAAT - PLICHT

NEE

Kentekenplichtige Hyster trucks 
vanaf 1 januari 2021 

Elektrische heftrucks 
J4.0-5.5XN
E5.0-5.5XN 
J7.0-9.0XNL

Diesel en LPG heftrucks
H4.0-9.0FT
S4.0-7.0FT
H8-18XD 

Heftrucks en containerhandlers > 18 ton 
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Regelgeving heftruck op openbare weg
Over het algemeen worden intern transportmiddelen gebruikt op eigen bedrijventerrein. Bij sommige bedrijven kan het voorkomen dat heftrucks of  
magazijntrucks, gebruik moeten maken van de openbare weg. Dit is toegestaan, maar er gelden andere regels dan op een privéterrein. Lees hier welke eisen 
worden gesteld.

De volgende punten moeten in orde of aanwezig zijn:

       Twee werkende lampen, zowel met dimlicht en stadslicht 

       Twee richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde      

       Twee achterlichten, twee remlichten en twee rode reflectoren 

       Waarschuwingsknipperlichten

       Buitenspiegels

       Uitstekende delen zoals vorken moeten verwijderd of afgeschermd 
       worden 

       Een werkende claxon 

       WAM-verzekering

       T-Rijbewijs (standaard bij elk rijbewijs B, eerste afgifte voor 1-7-2015)

Regeling voertuigen
Om gebruik te mogen maken van de openbare weg, moet een heftruck of 
trekker voldoen aan de wet “Regeling Voertuigen“ die is opgesteld door 
het RDW. 

De volgende zaken mogen niet gebruikt worden wanneer de heftruck 
de openbare weg betreedt:  

Blauw licht van bijvoorbeeld een Pedestrian Awareness Light of 
bluespot. 

Een zwaailamp of flitslicht.  
Uitzondering: Wanneer de heftruck of aanhanger breder is dan 2600mm, 
is het gebruik van de zwaailamp verplicht.

 

Definitie openbare weg
Er is sprake van een openbare weg wanneer een terrein ongehinderd toe-
gankelijk is. Een terrein dat is afgesloten met een hek of slagboom en waar 
een meldplicht is voor betreden van het terrein geldt niet als openbare weg.


