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Instructies registratie en bewaarplicht ingenomen kentekenplaten export

Geachte heer of mevrouw,
Vanaf 1 januari 2016 past de RDW de werkwijze aan voor inname van kentekenplaten. Op 30
oktober heeft de RDW u hierover en brief gestuurd. In deze brief vindt u aanvullende
instructies voor de registratie van lamineercodes en de bewaarplicht.
Lamineercodes invoeren
Vanaf 1 januari 2016 gaat de wettelijke verplichting in om van de door u ingenomen
kentekenplaten, de lamineercode (het 10-cijferige unieke nummer van de kentekenplaat) te
registreren in uw export-applicatie. Zie de bijgevoegde afbeeldingen.
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Als het voertuig twee kentekenplaten moet voeren, dan moet u ook altijd twee lamineercodes
(van beide kentekenplaten) in de applicatie opvoeren. Als het voertuig één kentekenplaat moet
voeren, dan registreert u daarvan de lamineercode. Het invoerveld bij de tweede lamineercode
laat u leeg.
Kentekenplaten zonder lamineercode
Een exportmelding mag alleen als de kentekenplaten van het voertuig aanwezig zijn. Als u
kentekenplaten krijgt aangeboden zonder lamineercode - waaronder witte kentekenplaten-,
dan mag u deze niet accepteren. Dit geldt niet voor zogenoemde Amerikaanse kentekenplaten
(afmeting 310 x 110 mm.) afgegeven voor 31 augustus 2002 en historische donkerblauwe
kentekenplaten. Zie de bijgevoegde afbeeldingen. Deze mag u ondanks dat ze geen
lamineercode hebben toch accepteren. In de applicatie laat u dan het invoerveld van de
lamineercode leeg.
Onleesbare lamineercode
Als een gedeelte van de lamineercode niet leesbaar is, dan kunt u op de plaats van het
onleesbare cijfer een x zetten.
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Verkeerde lamineercode opgevoerd
Komt u er direct na het invoeren van de lamineercode achter dat u deze fout heeft ingevuld?
Maak dan gebruik van het ‘Correctieformulier lamineercode export’. Dit formulier kunt u
vinden op www.rdw.nl (zoekterm: correctieformulier export).
Bewaarplicht ingenomen kentekenplaten
Vanaf 1 januari 2016 bent u verplicht om van de laatste tien exportmeldingen de ingenomen
kentekenplaten onbruikbaar te maken en te bewaren. Dit geldt voor exportmeldingen die u via
Online registratie export handelaren (OREH) en/of Export Dienstverlening (ED) heeft
aangemeld. Heeft u OREH en ED dan moet u van de laatste tien OREH meldingen én van de
laatste tien ED meldingen de onbruikbaar gemaakte kentekenplaten bewaren.
Onbruikbaar maken en bewaren van kentekenplaten
U maakt de kentekenplaten onbruikbaar door meteen na de exportmelding de kentekenplaten
in twee helften te knippen. De lamineercode moet hierbij leesbaar blijven. U bewaart de
helften van de kentekenplaten bij elkaar (gebundeld). Dit doet u per kenteken. Het is niet
verplicht om de onbruikbaar gemaakte kentekenplaten in een afsluitbare voorziening te
bewaren.
Controle op ingenomen kentekenplaten
U moet altijd van de laatste tien meldingen de onbruikbaar gemaakte kentekenplaten aan de
bedrijvencontroleur van de RDW kunnen tonen. Na akkoord kunt u deze weggooien en
bewaart u opnieuw de kentekenplaten van de laatste tien meldingen.
Constateert de RDW dat u vanaf 1 januari niet volgens de nieuwe werkwijze werkt, dan volgt
er niet direct een sanctie. De RDW informeert u van te voren vanaf welk moment er wel
sancties worden opgelegd.
Raadplegen informatie
Deze informatie kunt u ook nalezen op www.rdw.nl (zakelijk>werken met de erkenning).
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).
Met vriendelijke groet,
De directie van de RDW,
namens deze,

E.M. Brouwer
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