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Wijzigingen bij innemen en onbruikbaar maken van kentekenplaten

Geachte heer of mevrouw,
Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt de RDW de werkwijze voor het innemen en
onbruikbaar maken van kentekenplaten. Waarom dit gebeurt en wat dit voor u
betekent, leest u in deze brief.
Aanleiding van de wijzigingen
Regelmatig worden er voertuigen met ongeldige kentekenplaten aangetroffen op de
weg. Het blijkt vaak te gaan om kentekenplaten die de erkenninghouder volgens de
voorschriften in diverse erkenningsregelingen had moeten innemen en vernietigen.
Het gebruik van deze kentekenplaten op een voertuig is een vorm van
kentekenplaatfraude. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft de
RDW opdracht gegeven om maatregelen door te voeren die de fraude met
kentekenplaten tegengaan.
Heeft u de bevoegdheid OREH en/of de erkenning ED?
Veranderingen vanaf 1 januari 2016:


Kentekenplaten bewaren
U heeft al de verplichting om de kentekenplaten in te nemen en onbruikbaar
te maken als u een voertuig voor export aanmeldt. Aanvullend geldt straks
dat u de kentekenplaten moet bewaren van de laatste tien meldingen van
OREH en/of ED. Deze moet u bij een bedrijfscontrole ook kunnen tonen.
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Registratie van de lamineercodes
De lamineercodes (het 10-cijferige unieke nummer van een kentekenplaat)
die op de door u ingenomen kentekenplaten staan, moet u registreren in uw
export-applicatie. De applicatie wordt aangepast zodat u deze extra
gegevens kunt invoeren.

Heeft u de bevoegdheid ORAD?
Veranderingen vanaf 1 januari 2016:


Kentekenplaten bewaren
U heeft al de verplichting om de kentekenplaten in te nemen en onbruikbaar
te maken als u een voertuig voor demontage aanmeldt. Aanvullend geldt
straks dat u de kentekenplaten moet bewaren van de laatste tien
demontagemeldingen waarbij kentekenplaten zijn ingenomen. Deze moet u
bij een bedrijfscontrole ook kunnen tonen.
Voor de gecombineerde demontagemelding (in bedrijfsvoorraad en
demontagemelding gelijktijdig) mag u het voertuig voor demontage
aanmelden terwijl kentekenplaten ontbreken. In dat geval geeft u bij de
demontagemelding op hoeveel kentekenplaten u heeft ingenomen.



Registratie van de lamineercodes
De registratieplicht van de lamineercode bij ORAD wordt op een later
moment ingevoerd. De RDW zal u hierover tijdig informeren.

Bent u een kentekenplaatfabrikant?
Veranderingen vanaf 1 januari 2016:


-

Kentekenplaten bewaren
U heeft al de verplichting om ingenomen kentekenplaten of afgekeurde
kentekenplaten te vernietigen en als zodanig te registreren in GAIK Online.
Dit geldt ook voor de afgekeurde blanco-kentekenplaten als deze niet retour
worden gestuurd naar de lamineerder. Aanvullend geldt straks ook een
bewaarplicht.
U moet de bedrijvencontroleur het volgende kunnen tonen:
de ingenomen kentekenplaten van de laatste tien meldingen van de afgifte
van kentekenplaten met reden omwisseling;
de vernietigde kentekenplaten van de laatste tien meldingen van de
vernietiging van afgekeurde (blanco-)kentekenplaten.
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Toezicht door de bedrijvencontroleur van de RDW
De bedrijvencontroleur controleert vanaf 1 januari 2016 of u de onbruikbaar
gemaakte kentekenplaten kunt laten zien. Na akkoord kunt u deze weggooien en
bewaart u weer opnieuw de kentekenplaten van de laatste tien meldingen.
Ook controleert de bedrijvencontroleur daar waar u de lamineercode heeft
ingegeven of u de juiste heeft geregistreerd in het systeem.
Registercontroles
De RDW voert ook registercontroles uit. Als hier onregelmatigheden uit naar voren
komen, dan neemt de bedrijvencontroleur hierover contact met u op. Een
overtreding van één van de voorgaande wijzigingen kan leiden tot een sanctie.
Aanvullende instructies ontvangt u in december
In december ontvangt u van de RDW een brief. Hierin staan de aanvullende
instructies over de wijze van bewaren van de onbruikbaar gemaakte kentekenplaten
en het registreren van de lamineercode bij export.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief vragen of wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met de Klantenservice van de RDW. Het telefoonnummer is 0900 97 39
(€ 0,10 per minuut)

Hoogachtend,
De directie van de RDW,
namens deze,
de unitmanager Erkenningen en Toezicht,

E.M. Brouwer

