Factsheet registratie- en kentekenplaatplicht
land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines, land- of
bosbouwaanhangwagens en verwisselbare
getrokken uitrustingsstukken

Lease- en financieringsmaatschappijen
Bent u een lease- of financieringsmaatschappij en heeft u land- of bosbouwtrekkers,
mobiele machines, land- of bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken
uitrustingsstukken in uw portefeuille? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2021 te maken met
nieuwe mogelijkheden. Welke dit zijn, leest u hieronder. Om hiervoor in aanmerking te
komen sluit u de zogenaamde ‘RTL-overeenkomst’ met de RDW. RTL staat voor
Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen.

Faciliteiten RTL-overeenkomst
De RTL-overeenkomst biedt een aantal faciliteiten specifiek voor lease- en
financieringsmaatschappijen. Zo kunt u door een verstrekkingsvoorbehoud bij een voertuig te
plaatsen als enige beschikken over tenaamstellingscode. Hieronder leest u alle faciliteiten die
deze overeenkomst biedt en voor u van toepassing zijn:
Verstrekkingsvoorbehoud
Staat het voertuig niet op uw naam dan kan met een verstrekkingsvoorbehoud op een voertuig
worden voorkomen dat het voertuig wordt overgeschreven zonder dat u ervan op de hoogte
bent. Alleen u, als de plaatser van het voorbehoud, kunt beschikken over de
tenaamstellingscode. De geregistreerde eigenaar/houder kan dit niet meer. Wordt bij de RDW
een nieuwe tenaamstellingscode aangevraagd in verband met een vermissing, dan zal deze
nieuwe code aan u worden verstrekt en niet aan de geregistreerde eigenaar/houder.

Het verstrekkingsvoorbehoud kunt u opvoeren via www.rdw.nl. U heeft hiervoor naast het
kenteken ook de tenaamstellingscode van het voertuig nodig. Ook kunt u het
verstrekkingsvoorbehoud plaatsen door middel van de ‘Opdracht tot Tenaamstelling’. Het
verstrekkingsvoorbehoud eindigt wanneer u dit er handmatig afhaalt of wanneer het voertuig
wordt overgeschreven. Hiervoor is wel de tenaamstellingscode nodig.
Voor meer informatie zie:
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/leasemaatschappijen/verstrekkingsvoorbehoud
Opdracht tot Tenaamstelling
Met de Opdracht tot Tenaamstelling (OtT) kan een tenaamstelling van een voertuig voorbereid
worden. U bepaalt op wiens naam het voertuig tenaamgesteld wordt. Komt het voertuig op uw
eigen naam? Dan kunt u aangeven naar welk adres de kentekencard gestuurd moet worden.
Komt het voertuig niet op uw naam, dan kunt u aangeven dat u een verstrekkingsvoorbehoud op
het voertuig wilt en welke verplichting-verwijzingen u wilt (niet voor u van toepassing). Wanneer
het voertuig wordt afgeleverd en op naam gesteld door het garagebedrijf, dan zal het
garagebedrijf hiervoor de OtT gebruiken.
Voor meer informatie, het aanmaken en de kosten van de OtT zie:
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/leasemaatschappijen/opdracht-tot-tenaamstelling

Tijdelijk documentnummer
Voor elk voertuig dat op uw naam staat of waarop u een verstrekkingsvoorbehoud heeft, kunt u
een tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode aanvragen bij de RDW. Het tijdelijk

documentnummer komt in de plaats van het documentnummer van de kentekencard. Met deze
gegevens kunt u het voertuig in uw bedrijfsvoorraad zetten of overschrijven.
Voor meer informatie over het aanmaken van het tijdelijk documentnummer en de
tenaamstellingscode zie: https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven-met-rdw-erkenning/opnaam-zetten-vrijwaren/tijdelijk-documentnummer-tenaamstellingscode-aanvragen

Eindedagbestand
Het eindedagbestand is een bestand dat de RDW elke nacht klaar zet. Dit bestand geeft een
overzicht van de dagelijkse mutaties op het kentekenregister die betrekking hebben op uw
voertuigen. Het gaat om mutaties als export, gestolen of demontage meldingen, voertuigen met
een (te) verlopen APK of zonder verzekering, enz.

Voor meer informatie over het eindedagbestand zie hoofdstuk 14 van de gebruikershandleiding
RTL onderaan de volgende pagina:
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/leasemaatschappijen/rtl-applicatie-gebruiken

Meer informatie
Meer informatie over erkenningen en bevoegdheden vindt u op
https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/RDW-erkenningen.aspx. Op deze webpagina kunt u ook de
RTL-overeenkomst aanvragen.

