Versnelde Kenteken Regeling met Certificaat van Overeenstemming (VKR CvO)
Versnelde Kenteken Regeling – Aanvragen van kentekens bij RDW
Het verkopen van nieuwe voertuigen is cruciaal voor de automotive branche. Een van de belangrijke stappen
daarin is het aanvragen van een kenteken bij de RDW. In dit missie-kritische proces kan en mag natuurlijk
niets fout gaan, omdat anders het voertuig niet te naam gesteld kan worden noch vlak voor het einde van de
maand worden meegeteld in de verkoopregistraties.


In de dienst VKR worden door de importeur de Vehicle Identification Numbers (VIN’s) met de
benodigde registratiegegevens en RDC-nummers van de dealer aan RDC doorgegeven.



Aan de hand van de RDC-nummers worden de kentekenregistraties correct in de statistieken van
AutoConnect Dashboard weergegeven.



RDC vraagt het kenteken aan bij de RDW en koppelt de tenaamstellingscodes en GAIK-code terug aan
de importeur.



De importeur communiceert de tenaamstellingscodes naar de dealer.



De dealer kan dan met de tenaamstellingscodes het voertuig te naam stellen.



Bij een leaseauto kan de dealer gebruikmaken van de aanvullende dienst AutoConnect Opdracht Tot
Tenaamstelling om de auto correct op naam van de leasemaatschappij te registeren.

Voordelen van het gebruik van VKR CvO via RDC voor uw bedrijf


Automatische voeding van de nieuwverkoopstatistieken



Betrouwbaar systeem met 50 jaar ervaring



Zeer gemotiveerde beheersorganisatie met jarenlange expertise



Aanvraag ‘in bulk’ alleen mogelijk via RDC



Inzicht in de status van de aanvraag voor de dealer via een webinterface



Actieve deelname in de gebruikersgroep TOP en TOB van RAI Vereniging

Certificaat van Overeenstemming – het CVO bij de RDW aanleveren
Voorafgaand aan de kentekenaanvraag moet het Certificaat van Overeenstemming bij de RDW zijn
aangeleverd. Dit gebeurt op basis van het Europees gestandaardiseerde Initial Vehicle Information (IVI)
bericht. Een IVI-bericht bevat naast het VIN ook gegevens uit de Europese Type Goedkeuring, maar dan
specifiek gemaakt voor het voertuig. De importeur of fabrikant kan het CvO direct bij de RDW aanleveren.
RDC kan dit ook verzorgen. De importeur/fabrikant levert het CvO dan via RDC aan de RDW aan. Daarna kan
direct de kentekenaanvraag worden gedaan via VKR.
Voordelen CvO via RDC voor uw bedrijf


Eén partij om zaken mee te doen, dus oplossen van problemen is eenvoudiger.



Meer grip op de CvO-afleverketen vanuit fabrikant en importeur. Foutmeldingen en andere notificaties
bij het aanleveren van het CvO worden verstuurd naar instelbare e-mailadressen van bijvoorbeeld de
importeur, de ict-organisatie en de fabrikant.



Mocht er iets fout gegaan zijn, dan kan een CvO eenvoudig via de webinterface van de dienst VKR CvO
aangeleverd worden.



Aanleveren van het IVI-bericht is bij RDC in bulk mogelijk.



Eén overzicht van zowel de aangeleverde, gebruikte en openstaande CvO’s en de geslaagde en
mislukte kentekenaanvragen.

CvO aanleveren is een kosteloze aanvullende functionaliteit van de dienst VKR.

