Factsheet ivm kentekening landbouw- of bosbouwtrekkers,
motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines,
landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare
getrokken uitrustingsstukken

Erkenningen dealers en handelaren
d.d. mei 2016

U bent een dealer van of u verkoopt gebruikte landbouw- of bosbouwtrekkers, mobiele
machines, landbouw- of bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken
uitrustingsstukken. U krijgt vanaf 1 januari 2017 te maken met nieuwe werkprocessen bij de
uitvoering van uw werk en u moet daarvoor mogelijk een erkenning aanvragen bij de RDW.

Waar krijgt u straks mee te maken?
 Erkenning bedrijfsvoorraad
 Tenaamstellen
 Handelaarskenteken
 Online Registratie Export Handelaren
 Erkenning Export Dienstverlening
Erkenning bedrijfsvoorraad
Handelt u in voertuigen? Dan kunt u de voertuigen die uw eigendom zijn digitaal aanmelden in
de bedrijfsvoorraad. Daarvoor hebt u een erkenning bedrijfsvoorraad nodig. Deze vraagt u aan
bij de RDW. U hebt de erkenning bedrijfsvoorraad ook nodig om bepaalde bevoegdheden aan
te kunnen vragen, zoals het tenaamstellen van voertuigen.

Tenaamstellen
Bij verkoop van een voertuig moet het in verband met de aansprakelijkheid op naam van de
koper worden gezet. Tenaamstellen kan bij een RDW-balie of bij één van de kentekenloketten
die verspreid door heel Nederland zitten. Met de bevoegdheid ‘Tenaamstellen Voertuigbedrijf’
kunt u zelf online het voertuig tenaamstellen op de nieuwe eigenaar. Om deze bevoegdheid te
verkrijgen heeft u de erkenning bedrijfsvoorraad nodig.
Handelaarskenteken
Met een voertuig uit de bedrijfsvoorraad de weg op voor bijvoorbeeld een proefrit is mogelijk
met het handelaarskenteken. Een handelaarskenteken zorgt ervoor dat het voertuig met dit
kenteken is verzekerd. Heeft u een erkenning bedrijfsvoorraad, dan komt u ook in aanmerking
voor een handelaarskenteken.
Online Registratie Export Handelaren

Wilt u een voertuig uit uw bedrijfsvoorraad exporteren, dan moet de kentekenregistratie in
Nederland worden beëindigd. Hiervoor moet u het voertuig bij de RDW aanmelden voor
uitvoer. Dit kunt u doen bij een RDW-balie of via het keuringsstation van de RDW bij u in de
buurt of bij een bedrijf met de erkenning Export Dienstverlening. Met de bevoegdheid ‘Online
Registratie Export Handelaren’ kunt u een voertuig zelf online aanmelden voor uitvoer. Om
deze bevoegdheid te verkrijgen heeft u de erkenning bedrijfsvoorraad nodig.

Export Dienstverlening
Wilt u de uitvoer regelen voor klanten die geen voertuig bij u hebben gekocht, dan kunt u het
voertuig online bij de RDW aanmelden voor uitvoer via de erkenning ‘Export
Dienstverlening’. Met deze erkenning kunt u voertuigen die niet tot uw bedrijfsvoorraad
behoren online voor uitvoer aanmelden.

Meer informatie
Meer informatie over erkenningen en bevoegdheden vindt u op
https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/RDW-erkenningen.aspx.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze factsheet, dan kunt u contact opnemen met de RDW
via het e-mailadres LRV@RDW.nl.

