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Aanvraag overname erkenningen 

- Formulier volledig invullen met blokletters. 
- Aankruisen wat van toepassing is. 
- Wij gebruiken uw bedrijfsnaam en bedrijfsadres die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. 
- Naar aanleiding van uw aanvraag bezoekt  een RDW Toezichthouder Bedrijven uw bedrijf. -  Bij een bedrijfsbezoek 

neemt de RDW Toezichthouder Bedrijven de procedures met u door. Dit gesprek vindt plaats in het Nederlands. 
Spreekt of leest u geen of niet goed Nederlands? Zorgt u er dan voor dat een tolk aanwezig is bij het gesprek. 
Is er geen tolk aanwezig dan kan dit gevolgen hebben voor uw aanvraag. 

- Wij rekenen aanvraagkosten voor de behandeling van de aanvraag. Deze kosten moet u ook betalen als u de 
aanvraag stopzet of wij de aanvraag afwijzen.. (kijk  voor de actuele tarieven op deze website) 

- De complete aanvraag kunt u digitaal sturen naar erkenningen@rdw.nl of per post naar: 
RDW - Servicecentrum Erkenningen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. 

- Voor de overname van een erkenning Inbouw Controle Apparaten (tachograaf) moet u bij de aanvraag een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toevoegen. 

Gegevens huidige erkenninghouder 

Bedrijfsnummer 
Keuringsinstantie-

nummer 

Gegevens aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon) 

Bedrijfsnummer 
Keuringsinstantie-

nummer 
Dossiernummer Kamer 

van Koophandel 

(indien bekend) 

(indien bekend) 

Vestigingsnummer 

Bedrijfsnaam 

Handelsnaam 

Contactpersoon 

Bedrijfsadres 

Postcode Vestigingsplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Correspondentieadres aanvrager (als dit afwijkt van het bedrijfsadres) 

Adres/postbus 

Postcode Plaats 

Factuuradres aanvrager (als dit afwijkt van het bedrijfsadres) 

Adres/postbus 

Postcode Plaats 

Betalingsgegevens (alléén invullen bij afname van betaalde diensten) 

IBAN 

BIC 

IBAN ten name van 
Aard financiële relatie 

met RDW Automatische incasso Op rekening 

U kiest voor automatische incasso. U moet ons nog wel toestemming geven om bedragen van uw bankrekening af 
te schrijven. Dit kan met het formulier ‘Doorlopende machtiging’. Dit sturen wij u via post of e-mail toe. Het formulier 
moet u invullen, ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit kan via e-mail en post. Pas als wij uw toestemming hebben 
schrijven wij bedragen van uw bankrekening af. Tot die tijd moet u de bedragen van de rekeningen zelf overmaken naar 
ons bankrekeningnummer. 

Wilt u de automatische incasso zo snel mogelijk laten ingaan? Vul dan ‘e-mailadres factuur’ en ‘contactpersoon’ in bij 
‘Betalingsgegevens’ (als u dat nog niet heeft gedaan). 

mailto:erkenningen@rdw.nl


E-mailadres factuur 

Op dit e-mailadres ontvangt u de rekeningen en de toelichtingen op de rekeningen (specificaties). Ook gebruiken wij dit 
e-mailadres voor het toesturen van het formulier ‘Doorlopende machtiging’ wanneer u bij ‘Betalingsgegevens’ kiest voor 
‘Automatische incasso’. 

Contactpersoon
fin. administratie 

Erkenningen die overgenomen worden (aankruisen wat van toepassing is) 

APK 1 (zwaar, > 3500 kg) Bevoegdheid Tenaamstellen 

APK 2 (licht, ≤ 3500 kg) Bevoegdheid Versnelde Inschrijving van een voertuig zonder 
afzonderlijk onderzoek van het voertuig (VI) 

APK 3 (Tractoren) 
Erkenning kentekenplaatfabrikant 

Erkenning inbouw tachograaf 
Handelaarskentekenregeling voor de categorieën: 

Erkenning gasinstallaties 
Motorvoertuigen 

Erkenning Boordcomputer Taxi (BT) 
Aanhangwagens 

Erkenning bedrijfsvoorraad 
Brom- en snorfietsen 

Bevoegdheid Demontage (ORAD) 
Land- en bosbouwtrekkers, mobiele machines en 

Bevoegdheid Export (OREH) motorrijtuigen met beperkte snelheid 

Erkenning Goedkeuring Wijziging Erkenning Export Dienstverlening 
Constructie (GWC) keuren van 
snor- naar bromfiets 

Ondertekening 

Ondergetekenden verklaren door het plaatsen van de handtekening akkoord te zijn met de voor de overname geldende 
voorwaarden. Ook verklaren ondergetekenden dat alle vanuit het verleden voortvloeiende verplichtingen van het bedrijf, 
bijvoorbeeld betalingsverplichtingen en/of een sanctieverleden, mee overgenomen worden. De RDW verstrekt hierover 
geen inlichtingen. Beide bedrijven moeten deze bevestiging ondertekenen. Een onvolledig ingevulde en/of een niet 
ondertekende bevestiging nemen wij niet in behandeling. 

Voorwaarden huidige erkenninghouder en aanvrager (alléén bij overname erkenning bedrijfsvoorraad): Door het plaatsen 
van uw handtekening gaat u ermee akkoord dat bij afhandeling van de overname alle voertuigen in de bedrijfsvoorraad 
van de huidige erkenninghouder worden overgezet naar de bedrijfsvoorraad van de aanvrager. Het is daarom belangrijk 
dat de aanvrager zich op de hoogte stelt van de voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan aangemeld van de huidige 
erkenninghouder. De huidige erkenninghouder kan een overzicht van de bedrijfsvoorraad opvragen via deze website. 

Huidige erkenninghouder 

Naam 

Plaats 

Datum 

Handtekening 

Aanvrager 

Naam 

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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Welke erkenningen/regeling vallen onder de overname: 

- Erkenning bedrijfsvoorraad en bevoegdheden 
- Regeling handelaarskenteken en handelaarskentekenbewijzen 
- Erkenning fabrikanten kentekenplaten 
- Erkenning lamineerders 
- Erkenning APK 1, 2 en 3 
- Erkenning inbouw tachograaf 
- Erkenning inbouw gasinstallaties 
- Boordcomputer taxi 
- Erkenning Export dienstverlening 
- Erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie (GWC) keuren van snor- naar bromfiets 

Voorwaarden huidige erkenninghouder en aanvrager (alléén bij overname erkenning bedrijfsvoorraad): 

Door het plaatsen van uw handtekening gaat u ermee akkoord dat bij afhandeling van de overname alle voertuigen 
in de bedrijfsvoorraad van de huidige erkenninghouder worden overgezet naar de bedrijfsvoorraad van de aanvrager. 
Het is daarom belangrijk dat de aanvrager zich op de hoogte stelt van de voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan 
aangemeld van de huidige erkenninghouder. Een overzicht van de bedrijfsvoorraad kan door de huidige erkenninghouder 
worden opgevraagd. Informatie hierover vindt u op www.rdw.nl. 

Voorwaarden erkenningen/regeling aanvrager: 

- U moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de erkenningsregeling en of regeling 
handelaarskentekens en -kentekenbewijzen; 

- Alle vanuit het verleden voortvloeiende verplichtingen, zoals betalingsverlichtingen en sanctieverleden, die vallen 
binnen de voorwaarden van de erkenning, worden overgenomen; 

- De erkenningen/regeling moeten worden voortgezet op hetzelfde bedrijfsadres; 
- U bepaalt welke erkenningen, bevoegdheden en/of regeling u wilt overnemen; 
- Specifieke producten zoals bedrijfsvoorraadpassen, handelaarskentekens en eventuele softwarecertificaten kunt u 

niet overnemen, hiervoor ontvangt u nieuwe; 
- Voor de overname van een erkenning Inbouw Controle Apparaten (tachograaf) moet u bij de aanvraag een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) toevoegen. U kunt de VOG aanvragen bij: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx 
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