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instructies bewaarplicht ingenomen kentekenplaten demontage

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 een brief gestuurd. In deze brief vindt u aanvullende
instructies voor de bewaarplicht van kentekenplaten.
Bewaarplicht ingenomen kentekenplaten
Vanaf 1 januari 2016 gaat de wettelijke verplichting in om van de laatste tien
demontagemeldingen, de ingenomen kentekenplaten onbruikbaar te maken en te bewaren. In
de brief van 30 oktober stond dit anders aangegeven.

ef

Bij de ‘rechtstreekse demontagemeldingen’ (aanmelding bedrijfsvoorraad én demontage in
één keer) waar de kentekenplaten ontbreken, heeft u geen verplichting om kentekenplaten in te
nemen en te bewaren. Zijn er wel kentekenplaten aanwezig, dan neemt u deze wel in. U geeft
bij de demontagemelding op hoeveel kentekenplaten u heeft ingenomen.
Onbruikbaar maken en bewaren van kentekenplaten
U maakt de kentekenplaten onbruikbaar door deze meteen na de demontagemelding 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.
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Constateert de RDW dat u vanaf 1 januari niet werkt volgens de nieuwe werkwijze, 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

