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Registratie
snelle motorboten
Aanwijzingen voor de eigenaar

Voordat u met uw snelle motorboot in Nederland gaat varen, 
moet het vaartuig geregistreerd zijn. In deze folder vindt u 
informatie over hoe u uw snelle motorboot registreert. 
Deze informatie is ook beschikbaar op www.rdw.nl. 
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Wat is een snelle motorboot?
Ieder klein vaartuig (lengte minder dan 20 meter) dat bij gebruik van een motor sneller kan 

varen dan 20 km per uur. Hieronder vallen ook waterscooters en jetski’s.

Waar is registratie verplicht?
Registratie is verplicht op vrijwel alle Nederlandse binnenwateren. Voor de Eems/Dollard, 

de Westerschelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Grens-Maas staat deze 

verplichting niet in het daar geldende scheepvaartreglement, maar kan een registratieplicht 

gelden op grond van een plaatselijke verordening. Geadviseerd wordt ook bij het varen op die 

wateren het vaartuig te laten registreren.

Hoe registreert u uw vaartuig? 
Registratiebewijs aanvragen 

U vraagt een registratiebewijs voor een snelle motorboot aan bij de RDW. Daarvoor gaat u 

naar www.rdw.nl waar u het formulier ‘Aanvraag, overschrijven of wijzigen registratie snelle 

motorboot’ downloadt. Dit formulier drukt u vervolgens af. U kunt het aanvraagformulier 

voor een particulier ook bij een kentekenloket of RDW-balie (Veendam, Zoetermeer en 

Den Bosch) krijgen.

Zo krijgt u het registratiebewijs als particulier op uw naam:

• U vult het aanvraagformulier volledig in en ondertekent het.

• Lever het ingevulde aanvraagformulier in bij een kentekenloket of de RDW-balie in  

 Veendam, Zoetermeer of Den Bosch.

• Aan het loket of bij de balie legitimeert u zich met een geldig, officieel    

 legitimatiebewijs en betaalt u de kosten.

• U krijgt het registratiebewijs niet direct mee, maar ontvangt een betaalbewijs.

De kentekenloketten en de tarieven voor het aanvragen van een registratiebewijs vindt u op 

www.rdw.nl of vraagt u op bij de kentekenloketten of RDW-balies. 

Zo krijgt u het registratiebewijs op naam van een rechtspersoon:

• U vult het aanvraagformulier in, ondertekent het en stuurt dat met de onderstaande  

 documenten naar de RDW: 

 - (kopie) uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een jaar   

   (niet van internet afkomstig);

 - kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde;

 - kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (als de aanvrager   

   niet de tekenbevoegde is).

 Het adres is: RDW, unit APR/SMB, Postbus 30 000, 9640 RA Veendam.

• U maakt de kosten over. De tarieven en informatie over de betaling vindt u op   

 www.rdw.nl.

De RDW neemt uw aanvraag pas in behandeling na ontvangst van het aanvraagformulier 

plus de benodigde documenten en de betaling. Rechtspersonen kunnen een registratiebewijs 

alleen via de RDW aanvragen, overschrijven en wijzigen en niet bij een kentekenloket.
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Wanneer ontvangt u het registratiebewijs
De RDW stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, alle benodigde 

documenten en de betaling het registratiebewijs naar u toe. Het registratiebewijs is een pasje 

op creditcardformaat. In enkele gevallen zal afgifte van het registratiebewijs niet (direct) 

mogelijk zijn en neemt de RDW contact met u op. 

In het hoogseizoen is de afhandeltijd van een aanvraag langer. Deze kan oplopen tot 

maximaal drie weken. Het hoogseizoen is van april tot oktober.

Belangrijk: Als u de snelle motorboot gebruikt, hoort het registratiebewijs altijd 

     aan boord te zijn!

Het registratieteken
Op het registratiebewijs staat een registratieteken vermeld. U bent verplicht dit 

registratieteken aan beide kanten van de snelle motorboot, midscheeps of aan de boeg, aan 

te brengen. Aan het registratieteken en de bevestiging zijn enkele voorwaarden verbonden:

• het registratieteken moet goed zichtbaar zijn;

• in een kleur die sterk afwijkt van de ondergrond;

• de tekens mogen niet snel vervagen of loslaten;

• letters en cijfers van tenminste 150 mm hoog, 100 mm breed en met een stamdikte  

 van tenminste 20 mm.

Bij waterscooters mogen deze afmetingen afwijken: minimaal 100 mm hoog, 60 mm breed 

en 15 mm stamdikte.

Wat moet u doen bij . . .
Verkoop van de snelle motorboot 

Als u uw snelle motorboot verkoopt, moet de nieuwe eigenaar het vaartuig op naam laten 

overschrijven. De overschrijving van het registratiebewijs op naam van een particulier kan 

plaatsvinden bij de balies van de RDW in Veendam, Zoetermeer en Den Bosch of bij een 

kentekenloket. De nieuwe eigenaar moet dit zelf doen en heeft hiervoor nodig:

• het ingevulde formulier ‘Aanvraag, overschrijven of wijzigen registratie snelle   

 motorboot’;

• het al eerder afgegeven, originele registratiebewijs (het registratiebewijs wordt  

 ingenomen aan de balie);

• een geldig, officieel legitimatiebewijs.

Binnen vijf werkdagen stuurt de RDW het registratiebewijs naar de nieuwe eigenaar. In het 

hoogseizoen is de afhandeltijd van een aanvraag langer. Deze kan oplopen tot maximaal 

drie weken. Het hoogseizoen is van april tot oktober.

Is de koper een rechtspersoon dan kan de overschrijving niet via een kentekenloket of 

RDW-balie. De koper moet dan handelen zoals onder het kopje ‘Zo krijgt u het 

registratiebewijs op naam van een rechtspersoon’ in deze folder is beschreven. 

Naast de genoemde documenten moet de koper het originele registratiebewijs met 

de aanvraag meesturen.
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Vermissing of beschadiging van het registratiebewijs

Bent u uw registratiebewijs kwijt of is dit beschadigd en bent u de geregistreerde eigenaar/

houder van het vaartuig? Dan kunt u bij de RDW een vervangend registratiebewijs 

aanvragen. Een aanvraagformulier waarmee u dat kunt doen, is telefonisch verkrijgbaar 

bij de RDW via 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut).

Overschrijven en registratiebewijs is kwijt

Is het registratiebewijs kwijt en bent u niet de geregistreerde eigenaar/houder van het 

vaartuig? Dan kunt u bij de RDW een vervangend registratiebewijs op uw naam of op 

naam van een rechtspersoon aanvragen. Daarvoor downloadt u het formulier ‘Aanvraag, 

overschrijven of wijzigen registratie snelle motorboot’ van onze website. Het ingevulde en 

ondertekende formulier stuurt u samen met de volgende documenten naar de RDW:

- Meesturen door particulier:

• kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager.

- Meesturen door rechtspersoon:

• (kopie) uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een jaar    

 (niet van internet afkomstig);

• kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde;

• kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (als de aanvrager niet de  

 tekenbevoegde is).

Het adres is: RDW, unit APR/SMB, Postbus 30 000, 9640 RA Veendam

Na ontvangst van de betaling, het correct ingevulde en ondertekende formulier en de 

hierboven genoemde documenten, neemt de RDW uw verzoek in behandeling. U ontvangt 

binnen vijf werkdagen een reactie van de RDW over de verdere afhandeling van uw 

aanvraag.

Wijziging aan de snelle motorboot of de motor

Als de gegevens van uw vaartuig motor niet meer kloppen met de omschrijving op het 

registratiebewijs, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe motor heeft gekocht of u uw motorboot 

van een andere kleur heeft voorzien, dan moet u deze gegevens melden. Hieraan zijn kosten 

verbonden. U moet hiervoor het formulier ‘Aanvraag, overschrijven of wijzigen registratie 

snelle motorboot invullen (downloaden via www.rdw.nl ) en sturen naar:

RDW, unit APR/SMB, Postbus 30 000, 9640 RA Veendam.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de RDW:

• via internet www.rdw.nl

• telefonisch via 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut).

Deze folder is zorgvuldig samengesteld. Toch kan de brochure fouten bevatten. De 

toepasselijke wet- en regelgeving is in alle gevallen bepalend.

3 B 1001s


