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1  Inleiding 
 
De RDW zorgt er voor dat het wegverkeer in Nederland zo veilig, schoon, economisch en 
geordend mogelijk verloopt. In dit kader voert de RDW allerlei (wettelijke) taken uit voor 
verschillende ministeries. Hierdoor vervult de RDW een centrale rol in de voertuigketen tussen 
overheid, particulieren en ondernemingen. Een aantal van de wettelijke taken delegeert de RDW 
aan de voertuigbranche. Dit gebeurt in de vorm van erkenningen waarop de RDW toezicht houdt.  
 
De RDW kent op dit moment de onderstaande erkenningen, bevoegdheden en regelingen waaraan 
u kunt deelnemen: 
- Algemene APK-erkenning; 
- APK-erkenning-alleen voor eigen wagenpark; 
- Erkenning inbouw Controleapparaten (CA); 
- Erkenning gasinstallaties; 
- Erkenning Producent Alcoholslot (AS); 
- Erkenning Installateur Alcoholslot (AS); 
- Erkenning activering Boordcomputer Taxi (BT); 
- (deel) Erkenning Bedrijfsvoorraad; 
- Bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD); 
- Bevoegdheid Export (OREH); 
- Bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf (TV); 
- Bevoegdheid Versnelde Inschrijving (VI); 
- Erkenning Export Dienstverlening (ED); 
- Erkenning fabrikanten kentekenplaten ; 
- Handelaarskentekenregeling (HK-regeling); 
- Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL). 
 
In deze handleiding leest u per erkenning, bevoegdheid en/of regeling wat u ermee kunt, waaraan 
u moet voldoen en wat voor de aanvraag noodzakelijk is. 
 
Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier “aanvraag 
erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 300). Deze is te downloaden op 
www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/RDW-erkenningen of aan te vragen bij RDW Klantenservice.  
Het telefoonnummer is: 0900 9739 (€ 0,10 per minuut). 
 
Overheidsinstellingen zijn met ingang van 1 juli 2014 verplicht om gebruik te maken van een 
aantal registraties van elkaar. Daarom hoeft u een aantal gegevens niet in te vullen op het 
aanvraagformulier. Deze gegevens krijgt de RDW van de Kamer van Koophandel. Om uw 
aanvraag goed te kunnen registreren worden op het aanvraagformulier nog wel een aantal 
aanvullende gegevens van u gevraagd. De gegevens die u moet invullen zijn op het 
aanvraagformulier met een sterretje gemarkeerd. Afhankelijk van de erkenning, bevoegdheid 
en/of regeling die u aanvraagt, zijn aanvullende documenten nodig. In de volgende hoofdstukken 
wordt per product aangegeven welke documenten u moet meesturen met het aanvraagformulier. 
Als de gemarkeerde velden niet zijn ingevuld, de aangegeven documenten niet zijn bijgevoegd of 
als deze documenten niet voldoen aan de voorwaarden, dan kan de RDW uw aanvraag niet 
registreren en afhandelen. 
 
Het aanvraagformulier inclusief documenten kunt u sturen naar:  
    

RDW 
   t.a.v. unit Erkenningen en Toezicht 
   Postbus 30 000 

9640 RA  VEENDAM 
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Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het verkrijgen van een erkenning, 
bevoegdheid en/of regeling belt u dan met RDW Klantenservice, telefoonnummer: 0900 97 39  
(€ 0,10 per minuut). RDW Klantenservice is telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.  



3 B 0874 s  Pagina 5 van 34     

2   Erkenningen, bevoegdheden en regelingen 
 
2.1 Algemene APK-erkenning  
 
Sinds 1981 is het Nederlandse wagenpark geleidelijk onder de algemene periodieke keuringsplicht 
(APK) gebracht. De keuringsplicht geldt voor motorrijtuigen en aanhangwagens. Motorfietsen, 
driewielige motorrijtuigen waarvan de ledige massa niet meer dan 400 kg bedraagt en 
aanhangwagens met een toegestane maximum massa (TMM) van niet meer dan 3500 kg zijn niet 
keuringsplichtig. De RDW verricht de keuringen voor bijzondere voertuigen, zoals bussen en 
voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Wat kan ik met de algemene APK-erkenning? 
Met de APK-erkenning kunt u algemene periodieke keuringen uitvoeren en de goed – en 
afkeuring melden aan de RDW. U kunt erkend worden voor één of meerdere keuringsplaatsen, 
mobiele keuringseenheden en inrichtingen. Het verband van de eenheid moet worden aangetoond 
door middel van een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) of een 
accountantsverklaring. (Uitbreiding van) de erkenning kan worden aangevraagd voor de 
genoemde groepen voertuigen. 
 
Voorwaarden 
Om door de RDW erkend te worden voor het uitvoeren van de algemene periodieke keuringen, 
moet u aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn opgenomen in de Regeling erkenning en 
keuringsbevoegdheid APK (zie: www.rdw.nl, zoekterm: ‘regelgeving APK’). Eisen worden onder 
andere gesteld aan apparatuur en personeel. Omdat de eisen voor apparatuur en personeel bij een 
erkenning voor lichte voertuigen op een aantal onderdelen afwijken van de eisen voor zware 
voertuigen wordt u verzocht aan te geven voor welke categorie u de erkenning aanvraagt. Door 
het draagvermogen van de vloer, de hefinrichting, de krik en de remtestbank kunnen beperkingen 
ontstaan voor de betreffende groep(en) voertuigen.  
 
Hoe vraag ik de APK-erkenning aan? 

1. U vraagt de APK-erkenning aan met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300). Als iemand anders namens u deze 
erkenning aanvraagt, dan moet u een verklaring meesturen dat u hiermee akkoord gaat. 

 
U moet voor de vereiste meetmiddelen een handleiding in het Nederlands in uw bezit hebben. 
Deze hoeft u niet op te sturen. 
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2.2 Erkenning inbouw Controleapparaten (CA) 
 
Wat kan ik met de erkenning Controleapparaten? 
Een bedrijf kan erkend worden volgens de Regeling Controleapparaten 2005. Met de erkenning 
Controleapparaten, kunt u controleapparaten (tachografen) installeren, activeren, kalibreren en/of 
repareren. Voor deze erkenning bestaat de mogelijkheid voor het inbouwen en onderzoeken van 
meerdere merken controleapparaten.  
 
Voorwaarden 
De erkenning Controleapparaten wordt uitsluitend afgegeven aan bedrijven die voldoen aan de 
eisen gesteld in de Regeling Controleapparaten 2005 en de Regeling Tachograafkaarten en die 
over de volgende testapparatuur beschikken. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de 
scholing van het personeel. 
 
Wegdraaitalmeter 
De wegdraaitalmeter moet geschikt zijn voor mechanische en of elektronische controleapparaat-
aandrijving. Deze meter moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen 
instantie van het controleapparaat zijn goedgekeurd voor gebruik. 
 
Impulsteller 
Met de impulsteller moeten elektronisch aanpasbare controleapparaten kunnen worden opgemeten 
en afgesteld. Deze moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen instantie 
van het controleapparaat zijn goedgekeurd voor gebruik. 
 
Zegelnummer 
Het zegelnummer, benodigd voor het verzegelen van de controleapparaat-installatie, wordt 
afgegeven door een van de fabrikanten of importeurs van het controleapparaat en bekrachtigd in 
het erkenningenbesluit. Bij de erkenning Controleapparaten is per keuringsplaats of mobiele 
installatie-eenheid slechts één verzegelnummer mogelijk.  
 
Bandenpomp en bandenspanningsmeter 
Om de banden op de juiste spanning te kunnen brengen, moet er een bandenpomp en een 
bandenspanningsmeter aanwezig zijn. 
 
Testapparatuur 
Testapparatuur voor snelheids- en afstandmeting moet door de fabrikant, importeur of een door de 
RDW aangewezen instantie van het controleapparaat zijn goedgekeurd voor gebruik. Ook als de 
apparatuur alleen geschikt is voor het testen van elektronische aanpasbare controleapparaten 
wordt een erkenning verleend. De testapparatuur is niet vereist wanneer de erkenning wordt 
aangevraagd voor het uitsluitend installeren van controleapparaten in nieuwe voertuigen door de 
fabrikant of importeur. 
 
Diagramschijven (registratiebladen) 
Om de Diagramschijven (registratiebladen) te kunnen onderzoeken, is apparatuur nodig die is 
voorzien van een loep met verlichting. Deze apparatuur is niet vereist wanneer de erkenning wordt 
aangevraagd voor het uitsluitend installeren van controleapparaten in nieuwe voertuigen door de 
fabrikant of importeur. 
 
Sjabloon 
Er moet een sjabloon aanwezig zijn, waarop de tolerantiegebieden staan aangegeven waar binnen 
de op een diagramschijf geregistreerde waarden moeten vallen. Het sjabloon is niet vereist 
wanneer de erkenning wordt aangevraagd voor het uitsluitend installeren van controleapparaten in 
nieuwe voertuigen door de fabrikant of importeur. 
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Rollenbank / remmentestbank / meetbaan 
Voor het vaststellen van het wegdraaital van een voertuig en de bandenomtrek moet gebruik 
gemaakt worden van een geschikte rollenbank of een aangepaste remmentestbank. Tevens kan 
gebruik worden gemaakt van een meetbaan. Deze moet dan tenminste 20 meter lang zijn. 
 
Registerkaarten 
Voor zowel de installatie van een controleapparaat als voor de reparatie daarvan is een 
registerkaart nodig. Op deze registerkaarten moeten gegevens genoteerd worden met betrekking 
tot de installatie, het onderzoek of de reparatie van het controleapparaat. De inhoud van deze 
registerkaarten zijn vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.  
 
Scholing personeel 
Het personeel belast met de inbouw, onderzoek, kalibratie en of reparatie van het controleapparaat 
moet met goed gevolg een cursus hebben doorlopen als installateur en of reparateur van het 
betreffende merk en type controleapparaat. De cursus wordt verzorgd door de fabrikant of 
importeur van het controleapparaat of een door de RDW aangewezen instelling. 
 
Scholingsbewijzen voor controleapparaten hebben geen beperkte geldigheid. Wel moet steeds 
worden voldaan aan de eis van actuele kennis.  
 
Voor het onderzoeken van digitale controleapparaten is tevens een werkplaatskaart nodig. Deze 
kan worden aangevraagd na het volgen van scholing gericht op het digitale controleapparaat. Voor 
het aanvragen van een werkplaatskaart zie www.kiwa.nl 
 
Computer 
Voor het installeren, onderzoeken en kalibreren van het digitale controleapparaat is een beveiligde 
computer nodig voor het opslaan van digitale informatie. 
 
Hoe vraag ik de erkenning Controleapparaten aan? 
U vraagt de erkenning Controleapparaten aan met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300). 
 
Als iemand anders namens u deze erkenning aanvraagt, dan moet u een verklaring meesturen dat u 
hiermee akkoord gaat.  
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2.3 Erkenning gasinstallaties 
 
Wat kan ik met de erkenning gasinstallaties? 
Met de erkenning gasinstallaties kunt u LPG-installaties van Nederlandse voertuigen keuren. Om 
als bedrijf of instelling erkend te worden voor het keuren van gasinstallaties, moet u voldoen aan 
de eisen die zijn opgenomen in de Regeling aanpassing voertuigen.  
 
Voorwaarden  
Voor mobiele keuringseenheden en inrichtingen is het niet mogelijk om een aanvraag voor deze 
erkenning in te dienen. Voor de erkenning gasinstallaties geldt, dat deze uitsluitend wordt 
afgegeven aan bedrijven die de vereiste diploma’s in bezit hebben. 
 
Voor het keuren van gasinstallaties in voertuigen moet voor het bedrijf één van de volgende 
documenten zijn afgegeven: 

- een vestigingsvergunning KvK voor het vervoermiddelenbedrijf 
- een vestigingsvergunning KvK voor het autobedrijf 
- een ontheffing Sociaal Economische Raad (SER) van het verbod om zonder vergunning 

het vervoermiddelenbedrijf te mogen uitoefenen 
De afdeling vestigingswetgeving van de KvK kan u hierover informeren.  
 
De afmetingen van de werkplaats moeten zodanig zijn dat de voertuigen, die voor de keuring van 
de gasinstallatie in de werkruimte worden opgesteld, van alle zijden goed toegankelijk zijn. 
 
De werkplaats moet zodanig ingericht zijn dat de administratie rondom de keuring van een 
gasinstallatie op een behoorlijke manier wordt uitgevoerd.  
 
Apparatuur 
In de werkplaatsmoet de volgende apparatuur aanwezig zijn: 
a. een uitlaatgastester met lambdabepaling; 
b. een koplamptestapparaat welke voldoet aan hoofdstuk 8, afdeling 4, paragraaf 12, van de 
Regeling voertuigen; 
c. een apparaat waarmee een gasconcentratie overeenkomende met 800 ppm koolwaterstoffen 
gedetecteerd kan worden; 
d. een toerenteller die voldoet aan de artikelen 8.4.15 en 8.4.16 van de Regeling voertuigen en is 
voorzien van: 
1°. een CE-markering met een aanvullende metrologische markering, en 
2°. een handleiding in het Nederlands, waarin de procedure voor het gebruik van de toerenteller 
staat; 
e. een dubbel geïsoleerde veiligheidslooplamp of een zaklantaarn (eventueel met oplaadbare 
accu), waarmee u ook moeilijk bereikbare onderdelen van een voertuig voldoende helder kunt 
verlichten. Dit om een nauwkeurige inspectie van een voertuig mogelijk te maken. Degene die de 
keuring uitvoert mag niet worden verblind; 
f. een meetband met een minimale nauwkeurigheidsklasse III van voldoende lengte; 
g. basisgereedschap voor de keuring van de inbouw van een gasinstallatie, en  
h. een bandenspanningsmeter en een bandenpomp.
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Hoe vraag ik de erkenning gasinstallaties aan? 
U vraagt de erkenning gasinstallaties aan met het aanvraagformulier 3 E 0300. 
 
Bij het aanvraagformulier moet u de volgende documenten meezenden:  
 

1. als iemand anders namens u deze erkenning aanvraagt, dan moet u een verklaring 
meesturen dat u hiermee akkoord gaat; 

 
2. voor zover van toepassing, een afschrift van de vereiste vergunningen voor het autobedrijf 

dan wel ontheffingen van het verbod het autobedrijf zonder vergunning uit te oefenen, die 
hun geldigheid niet hebben verloren; 

 
3. van de vereiste meetmiddelen waarvoor een geldig keuringscertificaat wordt gevraagd, 

een afschrift van dit certificaat. U moet voor de vereiste meetmiddelen een 
Nederlandstalige handleiding in uw bezit hebben. Deze hoeft u niet op te sturen; 

 
4. een afschrift van het diploma afgegeven aan de personen die in het aanvraagformulier als 

bevoegd tot inbouw zijn vermeld. 
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2.4 Erkenning Producent Alcoholslot (AS) 
 
Algemeen 
Een alcoholslot in een motorrijtuig maakt deel uit van het alcoholslotprogramma. Het is een 
erkenning Producent Alcoholslot alleen toegestaan om een typegoedgekeurd alcoholslot te leveren 
aan een erkenninghouder Installateur alcoholslot, waarmee een overeenkomst is afgesloten. 
Voor mobiele keuringseenheden en inrichtingen is het niet mogelijk om een aanvraag voor deze 
erkenning in te dienen.  
 
Wat kan ik met de erkenning Producent Alcoholslot? 
Met de erkenning Producent Alcoholslot, levert u typegoedgekeurde alcoholsloten, ondersteunt u 
de erkenninghouders Installateur alcoholslot en kunt u werkzaamheden uitvoeren aan een 
alcoholslot. U bent de spil tussen de erkenninghouder Installateur alcoholslot, deelnemer aan het 
alcoholslotprogramma en de RDW. 
 
Voorwaarden 
Om door de RDW erkend te worden voor werkzaamheden met betrekking tot alcoholsloten, moet 
u aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn opgenomen in de Regeling erkenning AS (zie 
www.rdw.nl, zoekterm: ‘regelgeving AS’).  
Om in aanmerking te komen voor een erkenning Producent Alcoholslot moet u beschikken over: 
 
Mandaat van de Fabrikant 
Als de erkenninghouder Producent Alcoholslot niet de fabrikant is van het alcoholslot, moet deze 
beschikken over een schriftelijk mandaat van de fabrikant van het alcoholslot. 
Het mandaat houdt in dat u als Producent door de fabrikant gerechtigd bent tot het uitvoeren van 
alle werkzaamheden en activiteiten met betrekking tot het betreffende alcoholslot. 
 
Landelijk netwerk 
De erkenninghouder Producent Alcoholslot heeft een landelijk netwerk van erkende installateurs 
alcoholslot, waarmee aantoonbaar een overeenkomst is afgesloten. 
 
Kwaliteitssysteem 
De erkenninghouder Producent beschikt over een kwaliteitssysteem, een schriftelijk stuk 
ondertekend door de directie, waarin is vastgelegd dat de directie en of een door de directie 
aangewezen vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor het op peil houden van het 
kwaliteitssysteem. 
 
Werkplaatshandboeken 
De erkenninghouder Producent Alcoholslot moet de werkplaatshandboeken ter beschikking 
stellen aan de erkenninghouder Installateur.  
 
Scholing personeel 
De erkenninghouder Producent Alcoholslot beschikt over een actuele opleiding en bijscholing 
voor de erkenninghouder Installateur Alcoholslot en de door hem aangewezen medewerkers. De 
erkenninghouder Producent Alcoholslot verstrekt een bewijs als met goed gevolg de opleiding of 
periodiek bijscholing is doorlopen. 
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Kwaliteit en organisatie 
Er is een kwaliteitshandboek aanwezig, waaruit blijkt hoe processen opgesteld zijn, wie er 
verantwoordelijk voor is en hoe ze bewaakt worden. 
In het kwaliteitshandboek staan minimaal de volgende processen beschreven: 
- beheersing van documenten 
- inrichting van kwaliteitsprocessen  
- apparatuur 
- kwaliteitsregistratie 
- opleiding ASP-technicus 
De organisatiestructuur moet in een organogram zijn vastgelegd. 
Uit het kwaliteitshandboek blijkt wie bevoegd is tot het nemen van maatregelen om er voor te 
zorgen dat aan de voorschriften wordt voldaan. Bij een erkenninghouder Producent Alcoholslot 
moet een directievertegenwoordiger worden aangewezen die bevoegd en verantwoordelijk is voor 
het invoeren en op peil brengen van het kwaliteitssysteem met betrekking tot het verwerken van 
de gegevens en de werkzaamheden aan het alcoholslot. Uit het kwaliteitshandboek blijkt wie de 
plaatsvervangers zijn van de genoemde personen.  
 
Helpdesk 
De erkenninghouder Producent Alcoholslot is verplicht om een helpdesk ter beschikking te stellen 
voor ASP-technicus en deelnemers van het alcoholslotprogramma.  
 
Apparatuur en software 
De erkenninghouder Producent Alcoholslot moet jaarlijks de apparatuur en software die aan de 
erkenninghouder Installateur alcoholslot ter beschikking is gesteld controleren.  
 
Privacy 
De erkenninghouder Producent alcoholslot, alsmede de medewerkers van de erkenning Producent 
Alcoholslot moeten de privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens van de deelnemer 
aan het alcoholslotprogramma waarborgen. 
 
Hoe vraag ik de erkenning Producent Alcoholslot aan? 
Bij het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 
0300) moet u de volgende documenten meezenden: 

1. als iemand anders namens u deze erkenning aanvraagt, dan moet u een verklaring 
meesturen dat u hiermee akkoord gaat; 

2. lijst van alle erkenninghouders Installateur Alcoholslot waarmee u een overeenkomst 
heeft; 

3. indien van toepassing overeenkomst met Brooker; 
4. een uitwerking van het kwaliteitshandboek van uw bedrijf; 
5. schriftelijk mandaat tussen fabrikant en erkenning Producent, indien van toepassing. 
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2.5 Erkenning Installateur Alcoholslot (AS) 
 
Algemeen 
Een alcoholslot in een motorrijtuig maakt deel uit van het alcoholslotprogramma. Het is een 
erkenning Installateur Alcoholslot alleen toegestaan om een typegoedgekeurd alcoholslot te 
installeren van de erkenning Producent alcoholslot waarmee een overeenkomst is afgesloten. Per 
motorrijtuig mag slechts één alcoholslot tegelijk zijn ingebouwd. 
 
Wat kan ik met de erkenning Installateur Alcoholslot? 
Met de erkenning Installateur Alcoholslot, kunt u werkzaamheden uitvoeren aan een alcoholslot 
dat deel uit maakt van het alcoholslotprogramma. De inbouw, periodiek onderhoud en uitbouw 
wordt gemeld bij de RDW. Wordt manipulatie geconstateerd bij periodiek onderhoud dan wordt 
dit eveneens gemeld bij de RDW. 
 
Voorwaarden 
Om door de RDW erkend te worden voor werkzaamheden met betrekking tot alcoholsloten, moet 
u aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn opgenomen in de Regeling erkenning AS (zie 
www.rdw.nl, zoekterm: ‘regelgeving AS’). Eisen worden onder andere gesteld aan apparatuur en 
personeel. Om in aanmerking te komen voor een erkenning Installateur Alcoholslot moet u te 
beschikken over: 
 
Overeenkomst met de producent alcoholslot 
U moet beschikken over een schriftelijke overeenkomst met een producent alcoholslot voor het 
betreffende merk alcoholslot. 
 
Werkruimte 
De afmetingen van de werkruimte moeten zodanig zijn dat de voertuigen, die voor inbouw, 
periodiek onderhoud of uitbouw in de werkplaats worden opgesteld, van alle zijden toegankelijk 
zijn. 
 
Uitleesapparatuur 
Voor het uitlezen van het alcoholslot wordt alleen door de betreffende erkenninghouder Producent 
Alcoholslot voorgeschreven apparatuur gebruikt. De apparatuur en software worden jaarlijks 
gecontroleerd door de erkenninghouder Producent Alcoholslot.  
 
Kalibratie-inrichting 
Voor kalibratie van het alcoholslot wordt gebruik gemaakt van een kalibratie-inrichting waarmee, 
bij doorvoering van gecertificeerd kalibratiegas, het alcoholslot kan worden gekalibreerd. Het 
kalibratiegas wordt bewaard overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.  
 
Computer en datacommunicatie 
Voor een (goede) werking van de applicatie moet u beschikken over een computer die een 
verbinding kan maken met de RDW of een provider. De computer moet minimaal voorzien zijn 
van een standaard softwarepakket met een actuele versie van een gangbare internetbrowser. 
 
Werkplaatshandboeken 
De werkzaamheden aan een alcoholslot vinden plaats overeenkomstig de voorschriften zoals 
beschreven in de werkplaatshandboeken van de erkenninghouder Producent Alcoholslot. De 
erkenninghouder Installateur Alcoholslot beschikt over de werkplaatshandboeken van 
desbetreffend alcoholslot. 
 
Scholing personeel 
Het personeel belast met de werkzaamheden aan alcoholsloten moet met goed gevolg een cursus 
hebben doorlopen als ASP-technicus van het betreffende merk alcoholslot. De cursus wordt 
verzorgd door de fabrikant of erkenninghouder Producent van het alcoholslot  
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Privacy 
De erkenninghouder Installateur Alcoholslot, alsmede de ASP-technicus moeten de privacy 
conform de Wet bescherming persoonsgegevens van de deelnemer aan het alcoholslotprogramma 
waarborgen. 
 
Hoe vraag ik de erkenning Installateur Alcoholslot aan? 
Bij het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 
0300) moet u de volgende documenten meezenden: 
1. als iemand anders namens u deze erkenning aanvraagt, dan moet u een verklaring meesturen 

dat u hiermee akkoord gaat; 
2. in tweevoud een gewaarmerkte kopie van het bewijs dat de ASP-technicus met goedgevolg de 

opleiding of periodieke bijscholing heeft gevolgd van desbetreffende alcoholslot; 
3. kopie overeenkomst(en) met erkenninghouder Producent Alcoholslot(en). 
4. Organisatieschema 
5. Kwaliteitssysteem 



3 B 0874 s  Pagina 14 van 34     

2.6 Erkenning inbouw en activering Boordcomputer Taxi (BT) 
 
Wat kan ik met de erkenning BT? 
Een bedrijf kan erkend worden volgens de Regeling werkplaatsen en activering boordcomputer 
taxi. Met de erkenning BT, kunt u boordcomputers in taxi’s activeren en kalibreren. Hiermee 
wordt de koppeling gemaakt tussen de Boordcomputer en het kenteken van het voertuig. Bij deze 
erkenning kunt u meerdere merken boordcomputers activeren en kalibreren. 
 
Voorwaarden 
De erkenning BT wordt uitsluitend afgegeven aan bedrijven die over een verwarmde, overdekte, 
behoorlijk af te sluiten en voldoende verlichte werkplaats beschikken. De werkplaats moet 
zodanige afmetingen hebben dat bij werkzaamheden aan de BT, het voertuig van alle zijden goed 
toegankelijk is. Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld aan de scholing van het 
personeel. 
 
Computer 
Voor het activeren en kalibreren van een boordcomputer van een taxi is een beveiligde computer 
nodig voor het opslaan van digitale informatie. 
 
Keuringskaart 
Voor het activeren en kalibreren van boordcomputers in taxi’s is een keuringskaart (smartcard) 
nodig. Voor het aanvragen van een keuringskaart kunt u terecht bij www.kiwa.nl. 
 
Registerkaarten 
De erkenninghouder vult bij elke (her)activering van een boordcomputer een registerkaart in. Op 
deze registerkaart moet hij gegevens noteren over de erkende werkplaats die de activering 
uitvoert, het voertuig en de boordcomputer. De inhoud van deze registerkaart is vastgesteld door 
de Minister van Infrastructuur en Milieu.  
 
Rollenbank / remmentestbank / meetbaan  
Voor het vaststellen van het wegdraaital van een voertuig en de bandenomtrek moet gebruik 
worden gemaakt van een geschikte rollenbank of een aangepaste remmentestbank. Tevens kan 
gebruik worden gemaakt van een geschikte meetbaan. Deze moet dan tenminste twintig meter 
lang zijn.  
 
Bandenpomp en bandenspanningsmeter 
Om de banden op de juiste spanning te kunnen brengen, moet er een bandenpomp en een 
bandenspanningsmeter aanwezig zijn. 
 
Testapparatuur 
Testapparatuur of alternatieve manieren voor het bepalen van het wegdraaital of de bandenomtrek 
moeten door de RDW zijn geaccepteerd. 
 
Hoe vraag ik de erkenning Boordcomputer Taxi aan? 
De erkenning BT kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300). Als iemand anders namens de aanvrager een 
aanvraag indient, moet degene bij de aanvraag een gewaarmerkt afschrift van een geschrift 
meesturen waaruit blijkt dat die ander tot de vertegenwoordiging bevoegd is. 
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2.7 (deel) Erkenning Bedrijfsvoorraad (BV) 
 
Wat kan ik met de erkenning Bedrijfsvoorraad? 
Met de erkenning Bedrijfsvoorraad kunt u voertuigen opnemen in bedrijfsvoorraad, waarna u een 
vrijwaringsbewijs uitschrijft.  
Daarnaast dient de (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad als basis voor de bevoegdheden:  

� Tenaamstelling Voertuigen (TV); 
� Online Registratie Auto Demontage (ORAD); 
� Online Registratie Export Handelaren (OREH); 
� Versnelde Inschrijving (VI).  

 
U kunt in aanmerking komen voor een handelaarskentekenbewijs door mee te doen aan de 
handelaarskentekenregeling, al dan niet in combinatie met de (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad. 
 
De erkenningseisen met betrekking tot deze erkenning zijn opgenomen in de Regeling erkenning 
Bedrijfsvoorraad. Deze regeling is terug te vinden op www.overheid.nl. 
 
Aanvragen voor de (deel)erkenning, bevoegdheden en/of handelaarskentekenbewijzen voor een 
nevenvestiging moeten altijd door de hoofdvestiging (rechtspersoon) aangevraagd worden. De 
hoofdvestiging (rechtspersoon) moet door de RDW geregistreerd/erkend zijn. 
  
Voorwaarden erkenning Bedrijfsvoorraad 
De erkenning Bedrijfsvoorraad wordt uitsluitend gegeven aan natuurlijke personen of 
rechtspersonen die volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
(KvK): 
- bedrijfsmatig voertuigen inkopen of fabriceren met het doel deze te verkopen;  
of 
- bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te bewaren en te bewerken 

(demonteren). 
 
Daarnaast, moet u beschikken over:  

� een bedrijfsadres: op deze locatie zal de bedrijvencontroleur zijn periodieke controle 
uitvoeren en bewaart u uw administratie die betrekking heeft op de erkenning 
Bedrijfsvoorraad of handelaarskentekenregeling. 

� een afsluitbare voorziening op het bedrijfsadres. 
� een geschikte computer. 
� een bedrijfslocatie: dit is een terrein of locatie waar u voertuigen kunt stallen, niet zijnde 

de openbare weg.  
 
Ook heeft u een printer nodig om vrijwaringsbewijzen en tenaamstellingsverslagen te printen. De 
printer hoeft niet aan specifieke eisen te voldoen; een zogeheten kantoorprinter, waarmee u op 
A4-formaat kunt printen is voldoende. 
 
Is uw rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) in oprichting? Dan komt u niet in aanmerking 
voor de erkenning Bedrijfsvoorraad.  
 
Heeft u een eenmanszaak en woont u in het buitenland dan komt u niet in aanmerking voor de 
erkenning Bedrijfsvoorraad. Voor de erkenning Bedrijfsvoorraad moet u in Nederland wonen.  
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Wat is de deelerkenning Bedrijfsvoorraad? 
Met een deelerkenning Bedrijfsvoorraad kunt u een bij de Kamer van Koophandel (KvK) 
ingeschreven nevenvestiging bij de RDW laten registreren onder een eigen bedrijfsnummer. 
Voorwaarde is dat de hoofdvestiging geregistreerd is. Op de nevenvestiging kunt u gebruik maken 
van de deelerkenning om voertuigen in de deelbedrijfsvoorraad op te nemen.  
Omdat u met een eigen bedrijfsnummer werkt, moet u de administratie op de nevenvestiging, 
gescheiden van de hoofdvestiging voeren. Toezicht vindt op vestigingsniveau plaats. De 
voertuigen die behoren tot de deelbedrijfsvoorraad maken juridisch gezien wel deel uit van de 
totale bedrijfsvoorraad van de hoofd- en eventuele andere deelerkende nevenvestigingen.  
 
Het is mogelijk om met de deelerkenning een eigen handelaarskentekenbewijs voor de 
nevenvestiging aan te vragen. Zie hiervoor hoofdstuk 2.13.  
 
Voorwaarden deelerkenning Bedrijfsvoorraad 
Alle nevenvestigingen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (KvK): 
- bedrijfsmatig voertuigen inkopen of fabriceren met het doel deze te verkopen  
of 
- bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren) 
moeten op dezelfde manier erkend zijn. 
 
Daarnaast moet u beschikken over:  

� Een bedrijfsadres van de nevenvestiging: op deze locatie zal de bedrijvencontroleur zijn 
periodieke controle uitvoeren. Op dit adres bewaart u uw administratie die betrekking 
heeft op de deelerkenning Bedrijfsvoorraad of handelaarskenteken. 

� Een afsluitbare voorziening op het bedrijfsadres. 
� Een geschikte computer op het bedrijfsadres. 
� Een bedrijfslocatie: dit is een terrein of locatie waar u voertuigen kunt stallen, niet zijnde 

openbare weg.  
 
Ook heeft u een printer nodig om vrijwaringsbewijzen en tenaamstellingsverslagen te printen. De 
printer hoeft niet aan specifieke eisen te voldoen; een zogeheten kantoorprinter, waarmee u op 
A4-formaat kunt printen is voldoende. 
 
Wat is een geschikte computer? 
Voor een (goede) werking van de applicatie moet u beschikken over een computer die een 
verbinding kan maken met een provider. Wij adviseren u om een verbinding te kiezen met 
voldoende capaciteit. De computer moet minimaal voorzien zijn van een standaard softwarepakket 
met een actuele versie van een gangbare internetbrowser. 
 
Hoe vraag ik de (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad aan? 
De (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad moet door de hoofdvestiging worden aangevraagd door 
middel van het aanvraagformulier 3 E 0300. 
 
Bij het aanvraagformulier moet u meezenden: 

 
  Een originele verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige in het kader van de    
  omzetbelasting, afgegeven door uw regiokantoor van de Belastingdienst.  
De verklaring moet aan de volgende voorwaarden voldoen: (Zie het voorbeelddocument op de  

  volgende pagina). 
- Deze verklaring mag niet ouder zijn dan vier weken;  
- Uit de bedrijfsomschrijving van de verklaring moet duidelijk blijken dat uw 

bedrijfsactiviteiten het bedrijfsmatig voertuigen inkopen of fabriceren met het doel deze te 
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verkopen of het bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te bewaren en te 
bewerken (demonteren) betreffen.  

(In een enkel geval is het niet mogelijk om een verklaring omtrent de hoedanigheid van 
belastingplichtige in het kader van de omzetbelasting voor een nevenvestiging te verkrijgen. 
In dat geval mag u de originele verklaring van de hoofdvestiging met de aanvraag 
meesturen). 

 
Hieronder het voorbeelddocument van een verklaring omtrent de hoedanigheid van 
belastingplichtige 

 
 
 
 
Als de erkenning Bedrijfsvoorraad wordt toegekend ontvangt u standaard één bedrijfsvoorraadpas. 
Deze dient als legitimatie bij een keuring op de RDW-keuringsstations en bij 
kentekenplaatfabrikanten. Als u meerdere bedrijfsvoorraadpassen wenst, kunt u dit vermelden bij 
‘Erkenning Bedrijfsvoorraad’ op het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden 
en/of regelingen” (model 3 E 0300) . Voor deze uitbreiding worden extra kosten in rekening 
gebracht. 
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2.8 Bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD) 
 
Wat kan ik met de bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD)? 
Met de bevoegdheid ORAD kunt u voertuigen bestemd voor demontage geautomatiseerd 
aanmelden. Eén van de voordelen is dat u geen schriftelijk verzoek meer bij de RDW hoeft in te 
dienen om de registratie van het motorvoertuig te beëindigen, nadat het voertuig is gesloopt. Een 
ander voordeel is, dat als u een contract bent aangegaan met Auto Recycling Nederland b.v. 
(ARN), u in aanmerking kunt komen voor een premie als u het voertuig op de voorgeschreven 
wijze demonteert. 
N.B. Deze bevoegdheid is niet van toepassing voor aanhangwagens.  
 
Voorwaarden 
Een bevoegdheid ORAD wordt uitsluitend afgegeven aan bedrijven die in het bezit zijn van:  
� De (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad; 
� Een document van provincie of gemeente waaruit blijkt dat uw bedrijf in het bezit is van een 

geldige vergunning (zoals een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een 
omgevingsvergunning milieu) voor het in werking hebben van een inrichting voor het 
bewerken van autowrakken, afgedankte motorfietsen of afgedankte bromfietsen. De 
vergunning moet zijn afgegeven aan het bedrijf en op de locatie van het bedrijfsadres.  
 

 
Hoe vraag ik de bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD) aan? 
De bevoegdheid ORAD kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300).  
 
Bij het aanvraagformulier moet u het volgende document meezenden: 
� Een document van provincie of gemeente waaruit blijkt dat uw bedrijf in het bezit is van een 

geldige vergunning (zoals een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een 
omgevingsvergunning milieu) voor het in werking hebben van een inrichting voor het 
bewerken van autowrakken, afgedankte motorfietsen of afgedankte bromfietsen. Het 
document moet wel zijn afgegeven aan het door u aan de RDW opgegeven bedrijfsadres 
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2.9 Bevoegdheid Online Registratie Export Handelaren (OREH)  
 
Wat kan ik met de bevoegdheid Online Registratie Export Handelaren? 
Met de bevoegdheid OREH kunt u voertuigen die in uw bedrijfsvoorraad staan en die u wilt 
uitvoeren, geautomatiseerd voor export aanmelden. De bevoegdheid OREH voorkomt dat u voor 
ieder voertuig dat u aan een niet in Nederland woonachtige persoon verkoopt naar het RDW-loket 
hoeft te gaan. Met deze bevoegdheid kunt u dit zelf online met de RDW regelen. 
 
U kunt met de bevoegdheid OREH een uitvoerkenteken aanvragen. Met een uitvoerkenteken kunt 
u het voertuig over de weg exporteren. Voor het verstrekken van een uitvoerkenteken is een tarief 
verschuldigd. 
 
Voorwaarden 
De bevoegdheid OREH wordt uitsluitend afgegeven aan bedrijven die in het bezit zijn van de 
(deel)erkenning Bedrijfsvoorraad. Daarnaast moet u beschikken over: 
� Een door de RDW goedgekeurde inbraakwerende kluis. Verderop kunt u lezen waaraan deze 

moet voldoen. 
 
Hoe vraag ik de bevoegdheid Online Registratie Export Handelaren (OREH) aan? 
De bevoegdheid OREH kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300). U hoeft geen specifieke documenten mee te 
sturen. 
 
Eisen kluis 
Voor het bewaren van de blanco kentekenbewijzen deel II moet u een door de RDW 
goedgekeurde kluis hebben. Deze kluis moet aan de volgende eisen voldoen: 
� De kluis moet geschikt zijn voor opslag van de blanco kentekenbewijzen deel II (A4-formaat) 

en minimaal voldoen aan de Europese norm EN 14 450 Securitylevel 1, die staan in het 
boekje ‘Veiligheid verzekerd’ van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) en de 
website geldenwaardeberging.nl van VGW. 

 
Als op de vestiging van uw bedrijf waar de bevoegdheid OREH wordt gebruikt al een kluis 
aanwezig is en u wilt weten of deze aan eisen voldoet, dan kunt u contact op nemen met uw 
leverancier. Ook wanneer u nog geen kluis heeft, kunt u contact opnemen met een leverancier van 
kluizen.  
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2.10 Bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf (TV) 
 
Wat kan ik met de bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf? 
Met de bevoegdheid TV kunt u de tenaamstelling van voertuigen zelf afhandelen. Dit betekent dat 
u, na de verkoop van een voertuig dat behoort tot uw (deel)bedrijfsvoorraad vanaf uw 
bedrijfsadres waaraan de bevoegdheid TV is toegekend, een kenteken op naam van de nieuwe 
eigenaar kunt overschrijven. De gegevens kunt u ter plekke invoeren in het kentekenregister van 
de RDW. Via een internetverbinding worden deze gegevens direct aan de hand van het 
kentekenregister gecontroleerd. Na goedkeuring stuurt de RDW het kentekenbewijs op 
creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) naar de geregistreerde eigenaar/houder. Dit is 
het kentekenbewijs dat de RDW sinds 1 januari 2014 afgeeft. 
 
Voorwaarden 
De bevoegdheid TV wordt uitsluitend afgegeven aan bedrijven die in het bezit zijn van een 
(deel)erkenning Bedrijfsvoorraad. 
 
Hoe vraag ik de bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf (TV) aan? 
De bevoegdheid TV kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300).  
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2.11 Bevoegdheid Versnelde Inschrijving (VI) 
 

Wat kan ik met de bevoegdheid Versnelde Inschrijving  (VI)? 
Met de bevoegdheid VI kunnen deelnemers, onder bepaalde voorwaarden, versneld een inschrijving 
van een voertuig zonder tenaamstelling aanvragen.  
 
Dit kan op twee manieren: 

� Door middel van afzonderlijk onderzoek van het voertuig 
� Zonder afzonderlijk onderzoek van een voertuig. 

 
Inschrijving met afzonderlijk onderzoek van het voertuig 
Deze bevoegdheid hoeft u niet apart aan te vragen. Elk bedrijf dat een erkenning bedrijfsvoorraad 
heeft, krijgt automatisch de bevoegdheid om voertuigen die het bedrijf invoert, in te laten schrijven. 
De voorwaarden hiervoor zijn: 
- het gaat om voertuigen die opgenomen worden in de bedrijfsvoorraad  en  
- het gaat om voertuigen die nog niet eerder op de weg toegelaten zijn of 
- het gaat om gebruikte voertuigen.  
Deze voertuigen moet u laten keuren bij een van de keuringsstations van de RDW.  
 
Inschrijving zonder afzonderlijk onderzoek van het voertuig 
Met deze bevoegdheid kunt u voertuigen inschrijven zonder keuring op een RDW-keuringsstation. 
Als bevestiging van de inschrijving van het voertuig ontvangt u een bericht met daarin het kenteken, 
de tenaamstellingscode en de plaatafgiftecode.  
 
U hoeft geen documenten te overleggen voor controle op de afdracht van verschuldigde 
belastingen en rechten. 
 
De bevoegdheid VI zonder afzonderlijk onderzoek is uitsluitend van toepassing op: 
- nog niet eerder op de weg toegelaten voertuigen, waarvoor de RDW een nationale 
typegoedkeuring heeft afgegeven of 
- voertuigen met een Europese typegoedkeuring afgegeven door de RDW of  
- voertuigen met een typegoedkeuring door goedkeuringsinstanties van een andere EG-lidstaat, als 
bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994. 
 
Voorwaarden voor een aanvraag voor Versnelde Inschrijving zonder afzonderlijk onderzoek 
van het voertuig 
De aanvrager moet: 

� In het bezit zijn van een erkenning Bedrijfsvoorraad; 
� Als er sprake is van BPM-plichtige voertuigen: in het bezit zijn van een artikel 8 van de 

Wet op de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen 1992 vergunning; 
� In bezit zijn van door de RDW goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en een 

goedgekeurde digitale verbinding met de RDW; 
� Op de hoogte zijn van de toezichtbeleidsbrief en zich hieraan houden; 
� Een kwaliteitshandboek overleggen. 

 
Het kwaliteitshandboek 
Het kwaliteitshandboek dat u moet opstellen moet het volgende bevatten: 

� Een organisatieschema, waarin tenminste die afdelingen staan vermeld die zijn betrokken 
bij het aanvragen, controleren en verzenden van de ongedateerde kentekenbewijzen; 

� De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennis van afdelingen en personen alsmede 
de verhoudingen tussen de afdelingen c.q. personen voor zover deze werkzaamheden 
verrichten in het kader van het versneld aanvragen van inschrijvingen of daar leiding aan 
geven; 

� Een beschrijving van het bedrijf alsmede bedrijfsgegevens; 
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� De controlemaatregelen; bijvoorbeeld tegen het dubbel aanvragen van inschrijvingen, 
beveiliging (logging); 

� De procedures, de technische en administratieve handelingen; alle handelingen die 
worden verricht met betrekking tot de aanvraag, ontvangst, controle en doorzending van 
het kenteken, de tenaamstellingscode en de plaatafgiftecode, inclusief het processchema; 

� De functionaliteit van de automatisering; hierbij moet onder andere gedacht worden aan 
het gebruik, de bevoegdheden en logging- en verwerkingsgegevens. 

 
Hoe vraag ik de bevoegdheid Versnelde Inschrijving zonder afzonderlijk onderzoek aan? 
De bevoegdheid deelname aan de Versnelde Inschrijving (VI) kunt u aanvragen met het 
aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300),. 
 
De aanvraag kan alleen worden gedaan door een natuurlijk of rechtspersoon, waaraan door de 
RDW de erkenning Bedrijfsvoorraad is verleend, als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van het 
Kentekenreglement. 
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2.12 Erkenning Export Dienstverlening (ED)  
 
Wat kan ik met de erkenning Export Dienstverlening? 
Met de erkenning Export Dienstverlening kunt u in opdracht van derden voertuigen die bestemd 
zijn voor export geautomatiseerd afmelden.  
 
De erkenningseisen met betrekking tot deze erkenning zijn opgenomen in de Regeling erkenning 
Export Dienstverlening. Deze regeling is terug te vinden op www.overheid.nl. 
 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor de erkenning Export Dienstverlening moet uit de omschrijving 
van uw activiteiten van de Kamer van Koophandel duidelijk blijken dat uw vestiging in opdracht 
van derden bedrijfsmatig exportdiensten voor voertuigen verleent. 
Daarnaast moet u beschikken over:  

� een geschikte computer; 
� een goedgekeurde kluis. 

 
Is uw rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) in oprichting? Dan komt u niet in aanmerking 
voor de erkenning Export Dienstverlening. 
 
Heeft u een eenmanszaak en woont u in het buitenland? Voor de erkenning Export 
Dienstverlening is het vereist dat u woonachtig bent in Nederland. 
 
Wat is een geschikte computer? 
Voor een (goede) werking van de applicatie moet u beschikken over een computer die een 
verbinding kan maken met een provider. Het advies is om een verbinding te kiezen met voldoende 
capaciteit. De computer moet minimaal voorzien zijn van een standaard softwarepakket met een 
actuele versie van een gangbare internetbrowser. 
 
Hoe vraag ik de erkenning Export Dienstverlening (ED) aan? 
De erkenning Export Dienstverlening kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag 
erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300).  
 
Eisen kluis 
Voor het bewaren van de blanco kentekenbewijzen deel II moet u een door de RDW 
goedgekeurde kluis hebben. Deze kluis moet aan de volgende eisen voldoen: 
� De kluis moet geschikt zijn voor opslag van de blanco kentekenbewijzen deel II (A4-formaat) 

en minimaal voldoen aan de Europese norm EN 14 450 Securitylevel 1, die staan in het 
boekje ‘Veiligheid verzekerd’ van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) en de 
website geldenwaardeberging.nl van VGW. 
 

Als op de vestiging van uw bedrijf waar de bevoegdheid ED gebruikt wordt al een kluis aanwezig 
is en u wilt weten of deze aan eisen voldoet, dan kunt u contact op nemen met uw leverancier. 
Ook wanneer u nog geen kluis heeft, kunt u contact opnemen met een leverancier van kluizen.  
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2.13 Erkenning voor fabrikanten kentekenplaten 
 
Wat kan ik met de erkenning voor fabrikanten kentekenplaten? 
Met de erkenning Fabrikanten Kentekenplaten kunt u kentekenplaten fabriceren en afgeven. 
 
Om als bedrijf of instelling erkend te worden voor het vervaardigen van kentekenplaten voor 
voertuigen moet worden voldaan aan de erkenningseisen. Wordt hieraan voldaan, dan kan het 
bedrijf de erkenning krijgen voor één productieplaats. Wilt u op meerdere plaatsen produceren? 
Dan moet u per productieplaats een erkenning aanvragen.  
 
De erkenningseisen met betrekking tot deze erkenning zijn opgenomen in de Erkenningsregeling 
voor fabrikanten kentekenplaten. Deze regeling is terug te vinden op www.overheid.nl. 
 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling fabrikanten en kentekenplaten moet uit 
de omschrijving van uw activiteiten bij de Kamer van Koophandel blijken dat uw vestiging 
bedrijfsmatig kentekenplaten fabriceert; 
Daarnaast moet u beschikken over: 
� een geschikte productieplaats; overdekt, behoorlijk af te sluiten en goed verwarmd; 
� een afsluitbare voorziening; 
� een administratieruimte; 
� hulpmiddelen, persmachine, matrijzenset, keurmerkapparaat, hotprintmachine en/of verfwals, 

die allen goed onderhouden en goed werkend zijn. 
 
Aangezien het gebruik van de erkenning kentekenplaatfabrikant betekent dat u met behulp van 
webtechnologie verbinding maakt met de registers van de RDW, zult u aandacht moeten besteden 
aan de automatiseringsgraad van uw bedrijf. Niet elke computer is geschikt om via het internet of 
intranet met een webapplicatie te kunnen werken. U moet over geschikte hard- en software 
beschikken.  
Voor een (goede) werking van de webapplicatie moet uw systeem aan de volgende eisen voldoen: 

� Internetbrowser 
De computer moet minimaal voorzien zijn van een standaard softwarepakket met een 
actuele versie van een gangbare internetbrowser. 

 
� Besturingssysteem 

In principe kunt u gebruik maken van elk besturingssysteem waar bovengenoemde 
browser voor wordt gegarandeerd door de leverancier. In de praktijk zal dit voornamelijk 
Windows 95, Windows 98(SE), Windows ME, Windows NT4-SP6, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 zijn. 

 
Is uw rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) in oprichting? Dan komt u niet in aanmerking 
voor de erkenning fabrikanten kentekenplaten.  
 
Hoe vraag ik de erkenning voor fabrikanten kentekenplaten aan? 
Bij het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 
0300) moet mee gezonden worden: 
 

� een schematisch overzicht van de organisatiestructuur m.b.t. de productie en afgifte van 
kentekenplaten. In dit organogram moeten de betrokken functies en de bijbehorende 
handelingen omtrent kentekenplaten zijn aangegeven. 
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Na de toekenning van de erkenning voor fabrikanten kentekenplaten krijgt u van de RDW een 
blinddruktang met droogstempel ‘RDW GAIK’ toegestuurd. De stempel moet u gebruiken om 
taxiverklaringen (de toestemming om taxikentekenplaten te mogen voeren) te bestempelen.  
Als u na het verkrijgen van de erkenning voor fabrikanten kentekenplaten meerdere 
droogstempels wilt gebruiken, dan kunt u deze bestellen bij de onderstaande leverancier. De 
leverancier kan u informeren over de kosten van de droogstempels. U kunt maximaal 4 
droogstempels bijbestellen bij:   

 
Koninklijke Fabrieken Posthumus BV 
Oderweg 2 
1043 AG  Amsterdam 
Tel 020 58 72 785 
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2.14 Handelaarskentekenregeling 
 
Wat kan ik met de handelaarskentekenregeling? 
Als u in bezit bent van de handelaarskentekenregeling kunt u met een handelaarskenteken gebruik 
maken van de openbare weg: 
� met een voertuig dat behoort tot uw (deel)bedrijfsvoorraad. Bijvoorbeeld voor het maken van 

een proefrit; 
� met een voertuig dat moet worden hersteld of bewerkt. Bijvoorbeeld om een voertuig van 

een klant te halen of naar een klant te brengen. 
 
Het gebruik van een handelaarskenteken is alléén toegestaan in het kader van de 
bedrijfsactiviteiten. 
 
Er zijn drie categorieën handelaarskentekenbewijzen: 
- Een handelaarskentekenbewijs bestemd voor motorvoertuigen (een handelaarskenteken 

met de lettercombinatie HA, FH of HF). U kunt hiervan maximaal 5 
handelaarskentekenplaten per kenteken aanschaffen; 

- Een handelaarskentekenbewijs voor aanhangwagens (een handelaarskenteken met de 
lettercombinatie OA) U kunt hiervan maximaal 2 handelaarskentekenplaten per kenteken 
aanschaffen; 

- Een handelaarskentekenbewijs voor brom- en snorfietsen (een handelaarskenteken met de 
lettercombinatie HC) U kunt hiervan maximaal 2 handelaarskentekenplaten per kenteken 
aanschaffen. 

 
Voorwaarden 
U kunt in aanmerking komen voor de handelaarskentekenregeling: 

� als u beschikt over de (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad; 
  of  
� als u (of uw deelerkende nevenvestiging) bedrijfsmatig en in opdracht van derden 

voertuigen herstelt of bewerkt op uw bedrijfsadres. Uit de omschrijving van uw 
activiteiten bij de Kamer van Koophandel moet dan blijken dat uw vestiging bedrijfsmatig 
en in opdracht van derden voertuigen herstelt of bewerkt. 

   
Ook moet u dan beschikken over een inrichting waar onder alle weersomstandigheden de 
bedrijfsactiviteit kan worden uitgeoefend. Deze inrichting moet overdekt en af te sluiten zijn. 
Daarnaast  moet u beschikken over een afsluitbare voorziening voor documenten en 
kentekenplaten die verband houden met het handelaarskentekenbewijs. 

 
Is uw rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) in oprichting? Dan kunt u niet deelnemen aan 
de handelaarskentekenregeling.  
 
Heeft u een eenmanszaak en woont u in het buitenland? Voor de handelaarskentekenregeling moet 
u in Nederland wonen.  
 
Wat is de deelerkenning voor een handelaarskentekenregeling? 
Met een deelerkenning voor een handelaarskentekenregeling kunt u een bij de Kamer van 
Koophandel (KvK) ingeschreven nevenvestiging bij de RDW laten registreren onder een eigen 
bedrijfsnummer. Voorwaarde is dat de hoofdvestiging geregistreerd is. Als dit niet het geval is, 
dan moet u gelijktijdig hiervoor een aanvraag voor bedrijfsregistratie indienen. Aan het aanvragen 
van alleen een bedrijfsregistratie voor de hoofdvestiging zijn geen kosten verbonden. Op de 
nevenvestiging kunt u gebruik maken van een of meer handelaarskentekens. Toezicht vindt op 
vestigingsniveau plaats. Het handelaarskenteken maakt juridisch gezien wel deel uit van alle aan 
de hoofd- en eventuele andere deelerkende nevenvestigingen afgegeven handelaarskentekens.  
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Hoe vraag ik een handelaarskentekenbewijs aan? 
Een handelaarskentekenbewijs voor motorvoertuigen, aanhangwagens en brom- en snorfietsen 
kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of 
regelingen” (model 3 E 0300). 
 
Bij het aanvraagformulier moet u de meezenden als u (nog) geen (deel)erkenning 
Bedrijfsvoorraad heeft: 

 
Een originele verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige, afgegeven door uw 
regiokantoor van de Belastingdienst.  
De verklaring moet aan de volgende voorwaarden voldoen: (Zie het voorbeelddocument op de  
volgende pagina) 
- De verklaring mag niet ouder zijn dan vier weken;  
- Uit de bedrijfsomschrijving van de verklaring moet duidelijk blijken dat u bedrijfsmatig 

en in opdracht van derden voertuigen herstelt of bewerkt (als u niet beschikt over een 
(deel)erkenning Bedrijfsvoorraad).  

(In een enkel geval is het niet mogelijk om aan een verklaring omtrent de hoedanigheid van 
belastingplichtige in het kader van de omzetbelasting voor een nevenvestiging te verkrijgen. 
In dat geval mag u de originele verklaring van de hoofdvestiging met de aanvraag meesturen). 

 
U moet op het aanvraagformulier aangeven of u een handelaarskenteken voor motorvoertuigen, 
voor aanhangwagens of voor brom- en snorfietsen wilt ontvangen. 
Wanneer u meer dan één handelaarskentekenbewijs wilt, dan kunt u dit vermelden bij ‘Uitbreiding 
aanvraag handelaarskentekenbewijs(zen)’ op het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, 
bevoegdheden en/of regelingen” (model 3 E 0300) . Voor deze uitbreiding worden extra kosten in 
rekening gebracht. 
 
Let op! U moet er zelf voor zorgen dat u in het bezit komt van goedgekeurde 
handelaarskentekenplaten en u moet het handelaarskentekennummer doorgeven aan uw 
verzekeringsmaatschappij in verband met een af te sluiten WA-verzekering. De betalingstermijn 
voor de motorrijtuigenbelasting kunt u aangeven op het aanvraagformulier. U kunt hiervoor 
kiezen tussen jaarlijkse betaling of per kwartaal. 
U mag maximaal vijf handelaarskentekenplaten (onderverdeeld naar model, niet meer dan twee 
per model en één voor motorfietsen) voor een handelaarskentekenbewijs voor motorvoertuigen 
aanschaffen en maximaal twee handelaarskentekenplaten (onderverdeeld naar model niet meer 
dan één per model) voor een handelaarskentekenbewijs voor aanhangwagens en brom-
/snorfietsen.  
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Hieronder treft u het voorbeelddocument van een verklaring omtrent de 
hoedanigheid van belastingplichtige 
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2.15 Registratie Tenaamstellen Leasevoertuigen (RTL)  
 
Wat kan ik met de registratie RTL? 
 
Onder de ‘RTL’ overeenkomst vallen verschillende functionaliteiten. Deze functionaliteiten 
stellen leasemaatschappijen in staat om voertuigen in het kentekenregister van de RDW op naam 
van de berijder te registreren. In een apart register is opgenomen tot welke leasemaatschappij de 
voertuigen behoren. Voor financierings- of leasemaatschappij kan het noodzakelijk zijn in 
bepaalde situaties de beschikkingsbevoegdheid over dat wagenpark gedeeltelijk uit handen te 
geven. Een voorbeeld daarvan is de bestaande procedure bij de vermissing van het kentekenbewijs 
op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd).  
 
Via de functionaliteit voor de voertuigverplichtingen kan aangegeven worden wie geïnformeerd 
wordt over de voertuigverplichtingen. De mogelijke voertuigverplichtingen zijn Algemene 
Periodieke Keuring (APK), Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en 
Houderschapsbelasting (HSB). Daarnaast kan hierbij worden aangegeven of de leasemaatschappij 
de bekeuringen in het kader van Wet Mulder wil ontvangen voor de geregistreerde kentekens.  
Een andere functionaliteit die onder de RTL overeenkomst valt, is het opvoeren van een 
verstrekkingsvoorbehoud. Met de verstrekkingsvoorbehoud wordt voorkomen dat de berijder een 
tenaamstellingscode krijgt van de RDW. De tenaamstellingscode is nodig bij het overschrijven 
van het voertuig. 
 
De functionaliteiten zijn uitsluitend bestemd voor geregistreerde financierings- en 
leasemaatschappijen. Dit maakt het mogelijk aan wettelijke voorgeschreven kaders te voldoen 
zonder dat dit indruist tegen de contracten die de financierings- en leasemaatschappij met haar 
klanten afsluit. 
 
Meer informatie over de achtergrond en de voordelen van de overeenkomstregistratie RTL is te 
verkrijgen via de RDW of terug te vinden op www.rdw.nl.  
 
De registratie RTL is nauw verbonden met de motorrijtuigenbelasting en de incassoregeling die de 
Belastingdienst voor leasemaatschappijen hanteert. Belastingtechnische vragen kunt u voorleggen 
aan het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting (CBM), telefoon 0800 0543. 
 
Voorwaarden 
Iedere leasemaatschappij kan gebruik maken van de faciliteiten die de registratie biedt, op 
voorwaarde dat: 

- de leasevoertuigen op naam worden gesteld van de lessees; 
- de leasemaatschappij beschikt over een online verbinding met de RDW. Dit kan middels 

een webapplicatie van de RDW; 
- Uit de omschrijving van de activiteiten van de Kamer van Koophandel blijkt dat u 

exploitant bent van een lease- of financieringsonderneming. 
- de aanvraag wordt ingediend door de beschikkingsbevoegde van de leasemaatschappij. 

 
Is uw rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) in oprichting? Dan komt u niet in aanmerking 
voor de registratie RTL.  
 
Is de aanvraag akkoord, dan sluit de RDW een overeenkomst met de financierings- of 
leasemaatschappij. Voor het gebruik van de online verbinding is de maatschappij 
instandhoudingskosten verschuldigd. De RDW brengt voor informatieverstrekking over de 
verplichtingen APK en WAM geen kosten in rekening. 
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Hoe vraag ik de registratie aan? 
RTL kunt u aanvragen met het aanvraagformulier “aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of 
regelingen” (model 3 E 0300). 
 
Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen ontvangt u van de RDW een leaseovereenkomst. 
Deze moet u ondertekenen en retour sturen naar de RDW 

� een door u ondertekende leaseovereenkomst. Deze ontvangt u nadat het aanvraagformulier 
door ons is ontvangen. 
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3.  Belangrijke aanvullende informatie 
 
3.1 Schouwing 
 
Na ontvangst van de aanvraag maakt een medewerker van de RDW een afspraak met u voor een 
schouwing van uw bedrijf. De medewerker neemt tijdens deze schouwing niet alleen de aanvraag 
en de aanvraagdocumenten met u door, maar controleert ook of uw bedrijf voldoet aan de eisen en 
voorwaarden die betrekking hebben op uw aanvraag. De bevindingen van het bezoek worden 
opgenomen in de rapportage. Als blijkt dat aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, wordt uw 
aanvraag gehonoreerd. Vervolgens stuurt de RDW u de benodigde documenten en aanvullende 
informatie. Welke documenten u ontvangt, is afhankelijk van de erkenningen, bevoegdheden en/of 
regelingen die u heeft aangevraagd. 
 
Als tekortkomingen worden geconstateerd of niet wordt voldaan aan de voorwaarden en eisen, 
dan ontvangt u hiervan bericht. 
 
In principe geldt: na een aanvraag vindt er altijd een schouwing plaats. De uitzonderingen hierop 
zijn een aanvraag voor uitbreiding voor de bevoegdheden TV, VA en ORAD. 

 
 
 
3.2 Provider  
Voor de meeste van de erkenningen en bevoegdheden heeft u een online verbinding met de RDW 
nodig. De verbinding is via een zogeheten provider te realiseren. Voor een aantal diensten kunt u 
rechtstreeks verbinding met de RDW leggen. Hieronder ziet u de mogelijkheden waaruit u kunt 
kiezen. 
 
Diensten waarvoor een online verbinding nodig is – via een provider óf rechtstreeks met de RDW: 

� Erkenning APK;  
� Erkenning inbouw Controleapparaten (CA); 
� Erkenning inbouw gasinstallaties ; 
� Erkenning Producent Alcoholslot (AS); 
� Erkenning Installateur Alcoholslot (AS); 
� Erkenning Bedrijfsvoorraad; 
� Versnelde Inschrijving (VI). 

 
Diensten waarvoor een online verbinding via een provider nodig is: 

� Online Registratie Auto Demontage (ORAD); 
� Online Registratie Export Handelaren (OREH); 
� Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV); 
� Erkenning Export Dienstverlening (ED). 

 
Diensten waarvoor een rechtstreekse online verbinding met de RDW nodig is: 

� Erkenning voor fabrikanten kentekenplaten; 
� Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL). 
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Online verbinding via een provider 
Een provider zorgt ervoor (bij de hierboven aangegeven diensten) dat de datacommunicatie met 
de RDW tot stand komt. De provider is als het ware de toegangspoort tot de digitale verbinding 
met de RDW. Zodra u door de RDW erkend bent, kunt u zich onder vermelding van het 
toegekende bedrijfsnummer of Keuringsinstantie (KI) aanmelden bij één van de providers.  
 
De RDW kent een aantal providers. Ze staan hieronder vermeld. Voor meer informatie over 
abonnementen en voorwaarden kunt u contact opnemen met deze providers (betreffende providers 
zijn niet van toepassing voor de erkenning Alcoholslot). 
 
A2SP 
Savannahweg 69 
3542 AW Utrecht 
tel: 0900-123 22 77 
/123A2SP 
www.a2SP.nl 
servicedesk@a2sp.nl 
 
 
VWE 
Postbus 198 
1700 AD Heerhugowaard 
Tel: 072-5767000 
www.vwe.nl 
info@vwe.nl 
 

RDC Nederland BV 
Postbus 74707 
1070 BS Amsterdam 
tel: 020-5497171 
www.rdc.nl 
kcc@rdc.nl 
 
 
 
VDC  
Postbus 4177 
6803 ED Arnhem 
Tel: 0900-0400325 
www.vdcnederland.nl 
info@vdcnederland.nl 
 

 

 
Online verbinding rechtstreeks bij de RDW 
Voor het gebruik van diensten die rechtstreeks met de RDW tot stand komen, ontvangt u van de 
RDW een gebruikershandleiding. In deze handleiding staat de werking van de betreffende 
webapplicatie. 
 
Certificaat 
Zowel voor rechtstreekse verbinding als verbinding via een provider heeft u een zogeheten 
certificaat nodig. Die zorgt voor de beveiliging van de online verbinding. Het certificaat is als het 
ware de sleutel tot de toegangspoort van de RDW.  
 
Het certificaat ontvangt u van de RDW nadat uw aanvraag is geregistreerd. Daarbij zit een 
installatiehandleiding van de RDW. De pincode wordt voor de veiligheid niet tegelijk met het 
certificaat verzonden. Deze ontvangt u meestal een dag later. Nu kunt u het certificaat installeren. 
Is het certificaat geïnstalleerd, dan kunt u verbinding met de RDW leggen. 
 
Meer informatie over de online verbinding 
Heeft u vragen over de online verbinding die via de provider wordt gelegd, neem dan contact op 
met uw provider.  
 
Heeft u vragen over het certificaat of over de rechtstreekse verbinding met de RDW, dan kunt u 
contact opnemen met de Servicedesk ICT, telefoonnummer 0598  69 33 69. 
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3.3 Na de toekenning 
 
Erkend blijven 
Voor het behouden van de erkenning, bevoegdheid en/of regeling moet u aan de permanente 
voorwaarden en de erkenningseisen en –voorschriften blijven voldoen. Daarom controleert de 
RDW periodiek of u nog aan de erkenningseisen voldoet en of u de erkenningsvoorschriften 
naleeft. Als niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, of niet volgens de voorschriften 
wordt gehandeld, dan kan de RDW de erkenning schorsen of (tijdelijk) intrekken.  
 
Bovendien moet u aan een aantal verplichting blijven voldoen: zo moet u steeds alle wijzigingen 
in uw bedrijfsgegevens (naam, adres, rechtsvorm, etc.) direct schriftelijk doorgeven aan de RDW 
en aan de Kamer van Koophandel (KvK). Ook moet u uw jaarlijkse toezichttarief betalen.   
 
Toezicht 
De RDW houdt toezicht op de afgegeven erkenning, bevoegdheden en regelingen. Hoe het 
toezicht wordt uitgevoerd en welke sancties de RDW kan opleggen in geval van onjuistheden kunt 
u lezen in de toezichtbeleidsbrieven.  
De toezichtbeleidsbrieven zijn te downloaden via www.rdw.nl. Als zoekterm kunt u 
‘Toezichtbeleid’ intypen.  
 
Leest u de toezichtbeleidsbrieven goed door voor u een aanvraag indient. De informatie die 
hierin vermeld staat is van groot belang voor het behoud van uw erkenning, bevoegdheid of 
deelname aan de door de RDW afgegeven regelingen. 
 
 
3.4 Tarieven  
 
De RDW brengt kosten in rekening voor het aanvragen van een erkenning, bevoegdheid en/of 
regeling. Aanvraagtarieven worden geheven in verband met de behandeling van de aanvraag. Het 
aanvraagtarief moet u dus ook betalen als de aanvraag wordt geannuleerd, buiten behandeling 
wordt gesteld of geweigerd. 
 
De RDW brengt kosten in rekening voor: 

� een schouwing van een bedrijf naar aanleiding van een wijziging in de bedrijfsgegevens; 
� wijzigingen in de bedrijfsgegevens zonder dat een bedrijvencontroleur een schouwing 

heeft uitgevoerd; 
� het bezoek van een bedrijvencontroleur na een sanctie om te schouwen; 
� het bezoek van een bedrijvencontroleur wanneer een controle na een herschouwing 

plaatsvindt; 
� het toezicht op de (deel)erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen. Deze kosten 

worden jaarlijks in rekening gebracht. Om te beoordelen of het instandhoudingstarief 
verschuldigd is, wordt ieder jaar 1 januari als peildatum genomen; 

� het verval van tenaamstelling in verband met voorgoed buiten Nederland brengen van het 
voertuig of overdracht aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon. 

 
De kosten voor het online aanmelden van (deel)bedrijfsvoorraad, demontage en de kosten voor het 
tenaamstellen van voertuigen op uw bedrijfsadres worden door uw provider in rekening gebracht. 
 
De hoogte van de tarieven wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en omstreeks december in de 
Staatscourant gepubliceerd. De tarieven voor de aanvraag van erkenningen, bevoegdheden en/of 
regelingen en het instandhoudingtarief kunt u nakijken op www.rdw.nl onder de betreffende 
erkenning. 
 



3 B 0874 s  Pagina 34 van 34     

3.5 Betalingswijze 
 
U kunt zelf kiezen via welke betaalwijze u wilt betalen.  
Kiest u voor automatische incasso, dan geeft u hiervoor akkoord door het plaatsen van uw 
handtekening op het formulier aanvraag Erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen. U ontvangt 
maandelijks een rekening. U krijgt geen korting op uw factuur. Kiest u ervoor om de factuur per 
e-mail te ontvangen en automatisch af te laten schrijven, dan krijgt u per factuur een korting van 
€2,00. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier. Houd er rekening mee dat als u kiest voor 
automatische incasso, bedragen binnen acht dagen na factuurdatum worden afgeschreven.  
Kiest u voor ‘op rekening’, dan ontvangt u maandelijks een rekening voor afgenomen producten 
en/of diensten. De RDW brengt per factuur € 6,50 administratiekosten in rekening. 


