
Aanvraag erkenningen,
bevoegdheden en/of
regelingen 2015

blad 1 van 3
3 E 0300e

Telefoon 0900 9739 (€ 0,10 per minuut)Postbus 30.000
9640 RA  Veendam

Gegevens aanvrager

Gegevens Kamer van Koophandel

Correspondentie-adres aanvrager

Aard aanvraag

RDW
bedrijfsnummer

Bedrijfsnaam

Aankruisen wat van toepassing is en invullen met blokletters.      
Voor het registreren van uw aanvraag heeft de RDW een aantal gegevens nodig. 
Deze gegevens zijn op het aanvraagformulier met een sterretje gemarkeerd. Als de
gemarkeerde velden niet zijn gevuld, de aangegeven documenten (zie handleiding 
‘Aanvraag erkenningen’) niet zijn bijgevoegd of deze voldoen niet aan de voorwaarden, 
dan kan de RDW uw aanvraag niet registreren en afhandelen. 
De aanvrager verklaart door middel van het plaatsen van zijn/haar handtekening akkoord 
te gaan en bekend te zijn met de erkennings- en gebruiksvoorschriften, zoals omschreven in 
de desbetreffende erkenningsregelingen van de Wegenverkeerswet 1994, betreffende 
artikelen van het kentekenreglement en de uitvoersregelingen van de Minister van 
Infrastructuur en Milieu.
De complete aanvraag kunt u sturen naar: RDW - unit Erkenningen en Toezicht
                 Postbus 30.000
                 9640 RA  Veendam
Aanvraagkosten worden geheven in verband met de behandeling van de aanvraag.
Aanvraagkosten zijn ook verschuldigd als de aanvraag wordt geannuleerd of afgewezen. 
Kosten bezoek Bedrijvencontroleur/Bedrijfsinspecteur € 108,-
Bezoekkosten worden in rekening gebracht bij iedere (gecombineerde) aanvraag voor een
erkenning en voor een aanvraag van de bevoegdheid OREH.
Ieder jaar betaalt u per erkenning/bevoegdheid een instandhoudingstarief (zie www.rdw.nl). 

In te vullen door RDW 

(indien bekend)

(wanneer u een (deel)erkenning aanvraagt zal de RDW automatisch de gegevens van de hoofdvestiging, zoals 
 vermeld op uw uittreksel KvK, registreren) 

(indien bekend)

uitbreiding op huidige erkenning of regeling

Aanvraag betreft hoofdvestiging

eerste aanvraag

nevenvestiging

RDW
KI-nummer

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

*

*

*

*

Telefoonnummer*

Handelsnaam

Contactpers. voor
 deze aanvraag

E-mail

 KvK nummer*

 Postcode

Plaats

Adres/Postbus

Faxnummer

Werkorder-
nummer
 Bedrijfs-
nummer

 KI-
nummer

De RDW neemt uw bedrijfsnaam en de adresgegevens van de vestiging waarop uw aanvraag betrekking heeft, 
over van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 Vestigingsnummer*

Betalingsgegevens 

IBAN BIC* *

Aard financiële
relatie met RDW

op rekening   (De RDW brengt per factuur € 6,50 administratiekosten in rekening)

automatische incasso   (Factuur wordt 8 dagen na factuurdatum geïncasseerd)*

 Postcode

Plaats

Bedrijfsadres

*

*

*



blad 2 van 3
3 E 0300e

Telefoon 0900 9739 (€ 0,10 per minuut)Postbus 30.000
9640 RA  Veendam

Aanvraaggegevens 

APK 1 (zwaar; >3500 kg)    - aanvraagkosten € 377,-

APK 2 (licht; ≤ 3500 kg)    - aanvraagkosten € 377,-

APK-erkenning (alléén voor eigen wagenpark)  - aanvraagkosten € 377,-

Regelgeving APK wordt in boekvorm verstrekt. 

Erkenning inrichting bij mobiele keurings-         - aanvraagkosten € 108,-
eenheid of mobiele installatie eenheid   

Erkenning Controle Apparaten (CA)   - aanvraagkosten € 270,-

Erkenning Producent Alcoholslot (ASP)  - aanvraagkosten € 286,-

Erkenning Installateur Alcoholslot (ASP)   - aanvraagkosten € 286,-  

Erkenning Boordcomputer Taxi (BT)    - aanvraagkosten € 377,-  

Algemene gegevens per keuringsplaats, inrichting of mobiele keuringseenheid.

- Als uw aanvraag toegekend wordt krijgt u één bedrijfsvoorraadpas.
- Als u meerdere bedrijfsvoorraadpassen wenst, dan kunt u dat hieronder vermelden.
  De RDW brengt hiervoor € 21,50 per extra bedrijfsvoorraadpas in rekening.

Ondergetekende wil in aanmerking komen voor (uitbreiding van) de volgende erkenning, bevoegdheid en/of regeling. 
(Zie voor de voorwaarden de handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen.)
U kunt één of meerdere mogelijkheden aankruisen. Bij diverse aanvragen zijn aanvullende gegevens nodig.
Let op! Iedere aanvraag voor een erkenning, bevoegdheid en/of regeling brengt aanvraagkosten met zich mee.

Factuur-adres aanvrager

 Postcode
en plaats

Aanvra(a)g(en)

Adres/Postbus

 Postcode
en plaats

 Telefoonnummer

 Kenteken
mobiele eenheid

Adres/Postbus

 Totaal aantal 
bedrijfsvoorraad-

passen

Handelsnaam
keuringsplaats

of inrichting

Erkenning gasinstallaties   - aanvraagkosten € 324,-

Erkenning Bedrijfsvoorraad    - aanvraagkosten € 185,-

Voor bovenstaande aanvraag (aanvragen) is het verplicht onderstaande gegevens in te vullen.
Het niet invullen van onderstaande velden leidt tot vertraging in de afhandeling van uw aanvraag.  

Bevoegdheid Demontage (ORAD)   - aanvraagkosten € 51,50

Bevoegdheid Export (OREH)    - aanvraagkosten € 51,50

Bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigen (TV)  - aanvraagkosten € 155,-

De bevoegdheden ORAD, OREH, TV en VI kunnen alleen worden afgegeven in combinatie met de 
erkenning bedrijfsvoorraad. Als u deze nog niet bezit en/of niet hebt aangevraagd, moet u dit alsnog doen.  !

Bevoegdheid Versnelde Inschrijving zonder        - aanvraagkosten € 51,50
afzonderlijk onderzoek van het voertuig (VI)

Erkenning Export Dienstverlening (ED)    - aanvraagkosten € 51,50

Aanvra(a)g(en)
(vervolg blad 1)

 Email adres
voor facturen

Contactpersoon
fin. admin.

ik wil graag mijn facturen digitaal ontvangen
Factuur

per email

(Als u er voor kiest om uw facturen digitaal te ontvangen en  u kiest voor de 
 betaalwijze automatische incasso, dan krijgt u € 2,- korting op uw factuur.)



blad 3 van 3
3 E 0300e

Telefoon 0900 9739 (€ 0,10 per minuut)Postbus 30.000
9640 RA  Veendam

Aanvra(a)g(en)
(vervolg blad 2)

motorrijtuigenbelasting (HSB)

verzekering (WAM)

keuring (APK)

Voertuigverplichtingen voor rekening van de financierings- of 
leasemaatschappij (indien van toepassing)

Voertuig-
verplichting

LET OP!
Bij een eerste aanvraag voor Erkenning Bedrijfsvoorraad en/of Handelaarskentekenregeling 
dient u een originele verklaring omtrent hoedanigheid van belastingplichtige mee te sturen.

Het document mag niet ouder zijn dan vier weken na datum afgifte.
Meer hierover kunt u lezen in de handleiding Aanvraag Erkenningen.

Erkenning Fabrikanten Kentekenplaten (GAIK)  - aanvraagkosten € 368,-

Registratie Tenaamstellen    - aanvraagkosten € 52,50
Leasevoertuigen (RTL)

Ondertekening van de aanvraag

 Functie

Opgemaakt te Datum

Handtekening

Naam*

*

* *

*

Aanvraag bestemd voor kentekenplaatfabrikanten

Aanvraag bestemd voor financierings- of leasemaatschappij

bekeuringen

- Als uw aanvraag toegekend wordt krijgt u één handelaarskentekenbewijs.
  Kruis aan welk soort handelaarskentekenbewijs u wilt ontvangen.
- Neemt u al deel aan de handelaarskentekenregeling en u wilt nog 1 of meer
  handelaarskentekens, dan kunt u hieronder aangeven hoeveel kentekens u extra wilt aanvragen.
  De RDW brengt hiervoor € 39,- per extra handelaarskentekenbewijs in rekening.

motorvoertuigen
Totaal
 aantal
Totaal
aantal
Totaal
aantal

aanhangwagens

brom- en snorfietsen

Bestemd voor

Handelaarskentekenregeling   - aanvraagkosten € 185,-


