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Waarom deze folder?
Deze folder is bestemd voor iedereen die in het bezit is van een

snelle motorboot en zich op de hoogte wil stellen van de gang van zaken

rondom het registreren van zijn of haar snelle motorboot. Deze informatie is

ook beschikbaar op www.rdw.nl.

Wat is een snelle motorboot?
Ieder klein motorschip (lengte minder dan 20 meter) dat, bij

gebruikmaking van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, sneller kan

varen dan 20 km per uur. 

Waar is registratie verplicht?
Registratie is verplicht op vrijwel alle binnenwateren. Voor de

Eems/Dollard, de Westerschelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de

Grens-Maas is deze verplichting niet in het daar geldende scheepvaartreglement

opgenomen, maar kan een registratieplicht gelden op grond van een

plaatselijke verordening. Geadviseerd wordt ook bij het varen op die wateren de

boot te laten registreren.

Registreren. Wat moet u doen?
Het formulier ‘Aanvraag registratie snelle motorboot’ is verkrijgbaar

op elk postkantoor dat ook kentekenbewijzen afgeeft. Het formulier is ook te

downloaden vanaf www.rdw.nl. Het ingevulde formulier geeft u af op het

postkantoor. U krijgt daarna het registratiebewijs direct mee. Voor het

registreren heeft u altijd een geldig, officieel legitimatiebewijs nodig.

Kosten
Het aanvragen van een registratiebewijs voor een snelle motorboot

is niet gratis. Het tarief is bekend bij de RDW te Veendam en bij elk postkantoor

dat ook kentekenbewijzen afgeeft.

Belangrijk
Wanneer u de snelle motorboot gebruikt hoort het registratiebewijs altijd aan boord 

te zijn!
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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 deze bevestiging zijn enkele voorwaarden verbonden:. duurzaam en goed zichtbaar;. in een kleur die sterk afwijkt van de ondergrond;. 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 . . .
1. Verkoop van de snelle motorboot

Als u uw snelle motorboot verkoopt moet deze op naam van de

nieuwe eigenaar worden gezet. De overschrijving van het registratiebewijs moet

plaatsvinden op het postkantoor. 

De nieuwe eigenaar heeft hiervoor nodig:. het ingevulde formulier ‘Aanvraag registratie snelle

motorboot’;. het reeds eerder afgegeven, originele registratiebewijs;. een geldig, officieel legitimatiebewijs.

Is het originele registratiebewijs niet meer aanwezig dan moet aangifte van

vermissing worden gedaan (zie 7.2).

2. Vermissing van het registratiebewijs

Bent u uw registratiebewijs van uw snelle motorboot kwijt dan

kunt u bij de RDW een vervangend registratiebewijs aanvragen (hieraan zijn

kosten verbonden). 

Een acceptgiro-formulier waarmee u een vervangend registratie-

bewijs kunt aanvragen is verkrijgbaar bij de kantoren van de RDW, geopend op

werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  
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3. Wijziging aan de snelle motorboot of de motor

Als de gegevens van uw snelle motorboot of motor niet meer

kloppen met de omschrijving op het registratiebewijs, omdat u bijvoorbeeld een 

nieuwe motor hebt gekocht of u hebt uw snelle motorboot van een andere kleur 

voorzien, dan moet u deze gegevens melden. U moet hiervoor het formulier

‘Aanvraag registratie snelle motorboot’ invullen en samen met het originele

registratiebewijs sturen naar (aanbrengen wijzigingen niet gratis):

RDW

Aansprakelijkheids- en persoonsregistratie

Postbus 30 000

9640 RA  Veendam

Bent u in het bezit van een beschadigd registratiebewijs, dan kunt 

u dit, samen met een verzoek om een nieuw bewijs, sturen naar bovengenoemd

adres. De RDW stuurt u dan een nieuw registratiebewijs snelle motorboot toe

(niet gratis).

4. Adreswijziging

Als u verhuist, kunt u uw nieuwe adres schriftelijk doorgeven 

aan de RDW in Veendam. Vergeet daarbij niet het registratienummer van 

uw snelle motorboot te vermelden.

Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact

opnemen met de RDW.

Bel of schrijf naar: Bezoekadres:

RDW Skager Rak 10
Postbus 30 000 Veendam
9640 RA Veendam

telefoon 0900 07 39 (10 c p/m)
www.rdw.nl


