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Vanaf 1 juli 2021 moeten erkende bedrijven ook de tellerstand van motorfietsen bij de 
RDW registreren. Dat gaat op dezelfde manier als voor personenvoertuigen en lichte 
bedrijfswagens. Met de verplichte registratie wil de overheid de koper betrouwbare 
informatie over tellerstanden van motoren geven en fraude met tellerstanden 
terugdringen. In deze factsheet staat meer informatie over de nieuwe manier van werken. 
 
Waarom deze maatregel? 
 
Met de verplichte registratie van tellerstanden van motorfietsen wil de overheid de handel in 
motorfietsen minder vrijblijvend maken. Meer informatie over de geregistreerde tellerstanden 
moet kopers helpen om een betrouwbare motorfiets aan te schaffen. Een gebruikte motorfiets 
met teruggedraaide teller is vaak duurder in aanschaf én in onderhoud.  
 
Tellerregistratie is een gezamenlijke wens van overheid, de Vereniging Aanpak Tellerfraude en 
motorbranche en moet economische fraude tegengaan en de verkeersveiligheid verbeteren. De 
RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een overzicht. 
 
Voorbereiding 
 
In het eerste half jaar van 2021 zullen de RDW, de Vereniging Aanpak Tellerfraude en zijn leden 
(ANWB, BOVAG, KNMV, RAI Vereniging en NKC) de erkende bedrijven helpen bij de 
voorbereiding op deze nieuwe taak. De meeste motorbedrijven registreren nu al tellerstanden en 
zullen slechts merken dat hun managementsysteem aangepast wordt. Ook sommige 
autobedrijven krijgen met de registratie te maken, bijvoorbeeld als ze een inruilmotor in 
bedrijfsvoorraad nemen of trikes met een motorkenteken verkopen. 
 
In welke gevallen moet de tellerstand geregistreerd worden? 
 
U registreert bij de RDW de tellerstand van alle voertuigen die als motorfiets geregistreerd zijn 
(ook driewielers, waaronder trikes) en met een motorrijbewijs, dus voertuigen die met rijbewijs A, 
A1 of A2, gereden mogen worden. Het kenteken van een motor begint meestal met de letter M. 
Bij historische motorfietsen kan dat ook een andere letter zijn. U leest de tellerstand af die op de 
teller zichtbaar is (in km of mijl). 
 
Een erkend bedrijf is verplicht de tellerstand te registreren van een motorfiets in de volgende 
gevallen: 
• Bij opname in de bedrijfsvoorraad; 
• Bij de tenaamstelling; 
• Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel (geen minimumbedrag); 
• Bij afmeldingen voor export;  
• Of bij afmeldingen voor demontage (optioneel). 
 
Een motorfiets in bedrijfsvoorraad nemen zonder tellerstand op te geven mag alleen als er geen 
teller in de motor zit of als de teller niet is af te lezen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de 
teller kapot is en niet eenvoudig te repareren. U kunt het voertuig dan alleen rechtstreeks via de 
portal op www.rdw.nl/zakelijk in de bedrijfsvoorraad nemen of op naam zetten. Onder het kopje 
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‘Bedrijven met een RDW-erkenning’ vindt u de diensten ‘Voertuigen opnemen in de 
bedrijfsvoorraad’ en ‘Op naam zetten vrijwaren’. 
 
Hoe werkt het? 
De nieuwe registratieplicht geldt voor alle bedrijven met een RDW-erkenning. 
 
Is het registreren van tellerstanden bij de RDW nieuw voor u? 
Maak de registratie technisch mogelijk en instrueer uw medewerkers goed wat zij moeten 
registreren en hoe zij dit moeten doen.   
• Heeft u een dealer- of garagemanagementsysteem (DMS of GMS)? Dan past de leverancier 

de software per 1 juli 2021 aan. Iedere ingevoerde tellerstand wordt dan geautomatiseerd 
aan de RDW doorgegeven. Vraag bij de leverancier van uw DMS of GMS of dit inderdaad 
het geval is.  

• Heeft u geen DMS of GMS? Informeer dan bij de verschillende leveranciers wat de 
mogelijkheden zijn en overweeg het gebruik van een DMS of GMS. 

• Heeft u geen behoefte aan een DMS of GMS? Dan moet u de tellerstand registreren via de 
dienst 'Tellerstand opvoeren' op de website van de RDW: 
https://tellerstand.rdw.nl/opvoeren. Vul het kenteken, de meldcode, de afgelezen tellerstand 
en de eenheid tellerstand (km/mijl) in. 

 
Registreerde u al tellerstanden voor personen- en/of lichte bedrijfsvoertuigen?  
Dan moet u ook tellerstanden registreren van voertuigen die als motorfietsen staan 
geregistreerd (dus ook voertuigen die met rijbewijs A, A1 of A2 gereden mogen worden). De 
leverancier van uw dealer- of garagemanagementsysteem (DMS of GMS) past de software per 
1 juli 2021 aan. Het enige dat u moet doen is uw medewerkers instrueren in welke gevallen de 
tellerstand opgenomen en geregistreerd moet worden. Denk eraan dat per 1 juli 2021 ook de 
grens van 150 euro voor reparatie, onderhoud en bandenwissel vervalt. U registreert bij 
reparatie, onderhoud en bandenwissel voortaan alle tellerstanden van personenvoertuigen, 
lichte bedrijfswagens en motorfietsen. 
 
Medewerkers inlichten 
Daarnaast is het belangrijk dat het opnemen en registreren van tellerstanden in de normale 
routine van u en uw medewerkers komt. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door deze factsheet met 
uw medewerkers door te nemen. 
 
Tellerstand corrigeren 
Het kan voorkomen dat u een verkeerde tellerstand in het systeem invoert. Deze verkeerde 
stand kunt u zelf corrigeren. U kunt de laatst geregistreerde tellerstand of een eerder 
geregistreerde tellerstand corrigeren. Meer informatie leest u op www.rdw.nl/tellerstanden  
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Inzicht in tellerstanden 
 
De RDW stelt vanaf 1 juli 2021 ook informatie over tellerstanden van motorfietsen beschikbaar. 
Zo kunnen eigenaren bij verkoop de potentiële kopers een overzicht van geregistreerde 
tellerstanden bieden. Ook voor u als erkend bedrijf komt deze informatie beschikbaar.  
Omdat we nu pas beginnen met het registreren van tellerstanden van motorfietsen, staat er nog 
geen uitgebreide historie van tellerstanden in het register. Daarin staat nu alleen een startset 
van tellerstanden die de RDW van meerdere branchepartijen heeft overgenomen. Van sommige 
motorfietsen zijn echter nog geen tellerstanden vastgelegd. De komende jaren zullen u en uw 
collega’s ervoor zorgen dat het register steeds verder gevuld wordt.  
 
Nog geen oordeel over reeksen tellerstanden 
Op de tellerproducten voor motorfietsen staat, anders dan bij auto’s, nog geen “oordeel” over de 
reeks tellerstanden. Er zijn te weinig tellerstanden bekend om een betrouwbaar “oordeel” te 
kunnen geven. Het is nog niet bekend of het oordeel over tellerreeksen van motorfietsen wordt 
toegevoegd. Als hier een verandering in komt dan zal de RDW u hierover informeren.  
 
Informatieproducten 
Er zijn verschillende producten om inzicht te krijgen in de tellerstanden die door de RDW 
geregistreerd zijn voor motorfietsen.  
 
• RDW-Voertuigrapport. Staat een motorfiets in bedrijfsvoorraad, dan kunt u een RDW-

Voertuigrapport aanvragen. Daarin staan alle geregistreerde tellerstanden. Daarnaast biedt 
het RDW-Voertuigrapport een overzicht aan informatie over de motorfiets. Handig om de 
koper snel inzicht en vertrouwen te geven. Ook een particuliere eigenaar kan met zijn DigiD 
een RDW Voertuigrapport aanvragen. 

• Tellerhistorie. Deze dienst toont een volledig overzicht van de tellerstanden van een 
voertuig op het beeldscherm. Dit overzicht kunt u via uw provider opvragen als een 
motorfiets in uw bedrijfsvoorraad staat. Dat kan ook voordat u het voertuig in 
bedrijfsvoorraad zet. U heeft dan wel toestemming van de eigenaar nodig (in de vorm van 
zijn of haar rijbewijsnummer).    

 
RDW houdt toezicht 
 
De RDW houdt toezicht op erkende bedrijven. Vanaf 1 juli 2021 gebeurt dat ook op de correcte 
registratie van tellerstanden van motorfietsen.  
 
Vermoedt u tellerfraude? 
 
Wordt bij u een motorfiets aangeboden waarvan de tellerstand niet past bij de staat van het 
voertuig? Of vermoedt u dat de tellerstand is teruggedraaid? Dan kunt u zelf bij de RDW 
controleren of er standen bekend zijn die hoger zijn dan de motorfiets nu aangeeft. Mogelijk is er 
sprake van een teruggedraaide teller. U kunt overwegen om de motorfiets alsnog niet te kopen.  
 
Geeft de controle geen uitsluitsel? Het zou kunnen dat er nog geen of weinig tellerstanden 
geregistreerd zijn. In dit geval is de overweging aan u of u het voertuig in bedrijfsvoorraad 
neemt. Voor advies kunt u contact opnemen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude, 
www.aanpaktellerfraude.nl  
.  

http://www.aanpaktellerfraude.nl/
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Communicatie 
 
In het voorjaar van 2021 zal de RDW u verder informeren over de tellerregistratie van 
motorfietsen en de gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Ook de Vereniging Aanpak Tellerstanden 
(VAT) en zijn leden zullen hun achterban informeren.  
 
Meer informatie? 
 
Voor vragen kunt u terecht op een speciale pagina op de website van de RDW,  
www.rdw.nl/tellerregistratiemotoren 
Ook kunt u uw vragen stellen aan de Toezichthouder Bedrijven van de RDW. En u kunt contact 
opnemen met het Klant Contact Centrum. Op www.rdw.nl/contact vindt u de contactgegevens. 
  
 
 

http://www.rdw.nl/tellerregistratiemotoren
http://www.rdw.nl/contact


 

 

 

Postbus 777 
2700 AT Zoetermeer 
Europaweg 205 
2711 ER Zoetermeer 
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