
  

 

 

  

Toelichting LZV Ontheffingen 

 

Datum: 08 maart 2019  
 
2019/2 B 0669c 
 

Ex art. 149a, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit ontheffing verlening 

exceptionele vervoer 



2 
 

Inhoudsopgave 
 

Basisontheffing LZV __________________________________________ 3 

Algemene informatie _______________________________________ 3 

Invulinstructie formulier “Aanvraag basisontheffing LZV” ___________ 3 

Incidentele LZV ontheffing _____________________________________ 6 

Algemene informatie _______________________________________ 6 

Invulinstructie formulier “Aanvraag incidentele LZV-ontheffing” ______ 7 

Nieuw(e) LZV-weg - kerngebied - aansluitroute ___________________ 11 

Algemene informatie ______________________________________ 11 

Invulinstructie “Aanvraag nieuw(e) LZV-weg - kerngebied – 

aansluitroute” ___________________________________________ 11 

 

 

  

 

  



3 
 

Basisontheffing LZV 
 

Algemene informatie 
 

Met de basisontheffing LZV kunt u op de LZV-wegen rijden die vermeld 

staan op de digitale LZV-kaart. De digitale LZV-kaart kunt u downloaden 

en moet u bij uw originele ontheffing voegen. In plaats daarvan mag ook 

de actuele geldende digitale wegenkaart LZV aanwezig zijn op een 

elektronische gegevensdrager. 

U vraagt de basisontheffing LZV aan via het formulier “Aanvraag 

basisontheffing LZV”.  

• De basisontheffing LZV is 1 jaar geldig. 

• Maximale afmetingen zijn: 

Lengte:  25,25 m. 

Breedte:  n.v.t.  

Hoogte:  n.v.t. 

Massa:  60.000 kg. 

• De levertijd van een basisontheffing LZV is 5 werkdagen.  

 

Invulinstructie formulier “Aanvraag 

basisontheffing LZV” 
 

I Aanvrager 

 

De gegevens van de aanvrager moet u zo volledig mogelijk invullen. 

 Klantnummer: De RDW kent het klantnummer bij de eerste 

aanvraag toe. U vindt dit nummer in de adresgegevens op de aan u 

gerichte ontheffingen.  

• Referentienummer: U kunt dit zelf opgeven als u dit nummer 

vermeld wilt hebben op de ontheffing en op de factuur.  

https://dwo.rdw.nl/ConsultRestrictions/ViewRestrictions
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• Gewenste ingangsdatum: u geeft aan wat de gewenste 

ingangsdatum is. Deze kan maximaal 3 maanden in de toekomst 

liggen. 

• Firmanaam: als u de aanvraag namens een vervoerder doet, moet 

u ook de firmanaam op het aanvraagformulier invullen. 

• Adres: vestigingsadres. 

• Postcode: postcode van vestiging. 

• Woonplaats: woonplaats van vestiging 

• Land: speciaal voor niet-Nederlandse aanvragers. 

• Telefoonnummer: telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

• E-mailadres: u ontvangt de ontheffing per e-mail. Als er geen e-

mailadres bekend is, ontvangt u de ontheffing per post of fax. 

 

II Aansluitroute  

 

Een aansluitroute is de route van uw vestigingsplaats naar een LZV-weg. 

Een LZV-aansluitroute is een route die niet geschikt is voor grootschalig 

LZV-gebruik. De vestiging van de aanvrager moet  van oudsher (voor 

2007) op dat adres zijn gevestigd. 

• Ja: als er al eerder een specifieke aansluitroute is vrijgegeven kruist 

u ja aan. Als u nog geen specifieke aansluitroute heeft aangevraagd 

en u wilt deze aanvragen, dan vraagt u een aansluitroute apart aan 

via het formulier “Aanvraag nieuw(e) LZV-weg – kerngebied – 

aansluitroute” (Optie III). 

 

III Voertuigen 

 

• Hier kunt u het trekkend motorrijtuig opgeven waarmee u wilt gaan 

rijden. 

• De ontheffing geldt voor het complete samenstel van deze 

voertuigen 

• Aanvraag en afgifte op trekkend motorrijtuig. 
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• Voertuigen met een Nederlands kenteken moeten een aantekening 

op het kentekenbewijs of in het kentekenregister hebben. Hieruit is 

op te maken dat het voertuig geschikt is voor LZV.  

• Bij aanvraag voertuigen met een niet-Nederlands kenteken moet u 

bij de eerste aanvraag de volgende bijlagen meesturen:  

 - een scan of kleurenkopie van beide zijden van het kentekenbewijs  

- een kopie van het LZV-attest van de RDW waaruit blijkt dat het 

voertuig na keuring geschikt is bevonden voor gebruik in een LZV-

combinatie. 

 

IV Ondertekening 

 

Door de ondertekening verklaart de aanvrager de gegevens naar waarheid 

te hebben ingevuld en bij afgifte van de ontheffing de verschuldigde leges 

en tarieven te zullen betalen. Bij inzending per e-mail mag de 

handtekening van de aanvrager ontbreken. 
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Incidentele LZV ontheffing 
 

Algemene informatie 
 

Voor wegen die niet binnen de autonome beslisruimte vallen, kan  de RDW 

een incidentele ontheffing LZV verlenen. . U vraagt deze ontheffing aan 

via het formulier “Aanvraag incidentele LZV-ontheffing”.  

In deze tabel leest u hoe lang de geldigheid is van de verschillende 

soorten ontheffingen.  

Soort ontheffing Geldigheid ontheffing 

Opleidings-/examenontheffing voor 
bedrijven die deelnemen aan een 

opleiding  

Maximaal 4 weken  

Gecertificeerd opleider die 
bedrijfsmatig opleidingen geeft  

Maximaal 1 jaar 

Evenementenontheffing of 
Ontheffing voor praktijkonderzoek 

geschiktheid wegen  

Maximaal 2 weken  

Stremmingenontheffing  Maximaal de duur van de 
stremming maar niet langer dan de 

verleende basisontheffing LZV.  

 

• Maximale afmetingen zijn: 

Lengte:  25,25 m. 

Breedte:  n.v.t.  

Hoogte:  n.v.t. 

Massa:  60.000 kg. (opleidings-/examenontheffing  n.v.t.) 

• De levertijd van een opleidings-/examenontheffing, evenementen 

ontheffing, ontheffing voor een ‘praktijkonderzoek geschiktheid 

wegen en stremmingen’ is 5 werkdagen. 
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Invulinstructie formulier “Aanvraag incidentele 

LZV-ontheffing” 
 

I Aanvrager 

 

De gegevens van de aanvrager moet u zo volledig mogelijk invullen. 

 Klantnummer:  

De RDW kent het klantnummer bij de eerste aanvraag toe. U vindt 

dit nummer in de adresgegevens op de aan u gerichte ontheffingen. 

 Referentienummer: U kunt dit zelf opgeven als u dit nummer 

vermeld wilt hebben op de ontheffing en op de factuur.  

 Gewenste ingangsdatum: u geeft aan wat de gewenste 

ingangsdatum is. Deze kan maximaal 3 maanden in de toekomst 

liggen.  

 Firmanaam: als u de aanvraag namens een vervoerder doet, moet 

u ook de firmanaam op het aanvraagformulier invullen. 

 Adres: vestigingsadres. 

 Postcode: postcode van vestiging. 

 Woonplaats: woonplaats van vestiging 

 Land: speciaal voor niet-Nederlandse aanvragers.  

 Telefoonnummer: telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

 E-mail adres: u ontvangt de ontheffing per e-mail. Als er geen e-

mailadres bekend is ontvangt u de ontheffing per post of fax. 

 

II Opleidings-/examenontheffing  

 

De RDW kan een opleidings-/examenontheffing voor de opleiding en 

examinering voor het certificaat chauffeur LZV. Met deze opleidings- 

examenontheffing kunt u op de LZV-weg(en) rijden die vermeld staan op 

de DWO.  

In plaats daarvan mag ook de actuele geldende digitale wegenkaart LZV 

aanwezig zijn op een elektronische gegevensdrager. 

• U bent een: u geeft op of u transporteur of een opleidingsinstituut 

bent.  
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• Routesuggestie: als er sprake is van opleiding en u wilt vanaf uw 

vestiging naar het lesgebied rijden, moet er ook een ontheffing 

aanwezig te zijn. De geschiktheid van deze specifieke route moet de 

RDW aan de wegbeheerder navragen. Hierdoor neemt de aanvraag 

meer tijd in beslag dan de afgifte van Opleidings-/examenontheffing. 

 

III Evenementenontheffing of Ontheffing voor een 

praktijkonderzoek geschiktheid wegen 

 

Evenementenontheffing 

Deze ontheffing is bedoeld voor evenementen georganiseerd door of voor 

de transportsector of voor het gebruik of de promotie van LZV’s. Het 

betreft hier een noodzakelijke route vanaf of naar de plaats van een 

evenement.  

Ontheffing voor praktijkonderzoek geschiktheid wegen 

Praktijkonderzoek om wegbeheerder kennis te laten maken met een LZV 

en proefondervindelijk vast te stellen of er belemmeringen of praktische 

bezwaren zijn om een LZV wel of niet toe te laten op zijn wegen. 

• Woonplaats: hier vult u de plaats van het evenement in. 

• Adres: hier vult u de straatnaam inclusief huisnummer van het 

evenement in. 

• Naam evenement: Hier vult u de naam van het evenement in. 

• Reden aanvraag: De reden waarom u met een LZV op dit 

evenement moet zijn. 

• Routesuggestie: een routesuggestie vanaf de rijksweg naar de 

locatie van het evenement. 

De RDW is niet verplicht de routesuggestie over te nemen. De RDW legt 

de route ter beoordeling voor aan de wegbeheerder(s). 

 

IV Stremmingen ontheffing 
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Stremmingen waarbij tijdelijk (vrijgegeven) LZV-wegen of weggedeeltes 

geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn. De RDW legt de route ter 

beoordeling voor aan de wegbeheerder(s). De wegbeheerder neemt hier 

een besluit over. Na dit besluit ontvangt u van de RDW de incidentele 

LZV-ontheffing of een gemotiveerde afwijzing.  

• Locatie stremming: u geeft aan op welke straat u niet kunt 

passeren in verband met de werkzaamheden. 

• Kerngebied: het kerngebied waarop deze stremming van 

toepassing is. 

• Omschrijving stremming: u omschrijft wat de stremming exact 

inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan complete afsluitingen van bepaalde 

wegen of wegversmallingen. 

• Routesuggestie: een routesuggestie naar de eindbestemming die 

de stremming vermijdt. Van belang is dat u uw alternatieve 

routesuggestie van te voren verkend heeft op haalbaarheid. De RDW 

is niet verplicht de routesuggestie over te nemen. De RDW legt de 

route ter beoordeling voor aan de wegbeheerder(s). 

• Route verkend: u kunt aangeven of u deze route verkend heeft en 

denkt dat deze geschikt is voor LZV's. 

• Verwachte duur: verwachte duur van de werkzaamheden. 

  

V Voertuigen 

 

• Hier kunt u de kentekens van trekkende motorrijtuigen opgeven 

waarmee u wilt gaan rijden. Voor een opleidings-/examenontheffing 

mag u maximaal 1 kenteken van een trekkend motorrijtuig opgeven. 

• De LZV-ontheffing geldt voor het complete samenstel van deze 

voertuigen. 

• Aanvraag en afgifte op trekkend motorrijtuig. 

• Voertuigen met een Nederlands kenteken moeten een aantekening 

op het kentekenbewijs of kentekenregister hebben. Hieruit is op te 

maken dat het voertuig geschikt is voor LZV.  

• Bij aanvragen voor voertuigen met een niet-Nederlands kenteken 

moet u bij de eerste aanvraag de volgende bijlagen toevoegen:  
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- een scan of eerste kleurenkopie van beide zijden van het 

kentekenbewijs en  

- een kopie van het LZV-attest waaruit blijkt dat het voertuig na 

keuring geschikt is bevonden voor gebruik in een LZV-combinatie. 

 

VI Ondertekening 

 

Door de ondertekening verklaart de aanvrager de gegevens naar waarheid 

te hebben ingevuld en bij afgifte van de ontheffing de verschuldigde leges 

en tarieven te zullen betalen. Bij inzending per e-mail mag de 

handtekening van de aanvrager ontbreken.  
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Nieuw(e) LZV-weg - kerngebied - 

aansluitroute  
 

Algemene informatie 
 

• De actuele vrijgegeven LZV-wegen kunt u raadplegen op de digitale 

wegenkaart LZV.  

• De levertijd van een nieuw(e) LZV-weg – kerngebied – aansluitroute 

is afhankelijk van de reactietijd van de wegbeheerder. 

• U vraagt een nieuw(e) LZV-weg – kerngebied – aansluitroute aan 

via het formulier “Aanvraag nieuw(e) LZV weg – kerngebied – 

aansluitroute”.  

Invulinstructie “Aanvraag nieuw(e) LZV-weg - 

kerngebied – aansluitroute” 
 

I Aanvrager 

 

De gegevens van de aanvrager moet u zo volledig mogelijk invullen. 

 Klantnummer: De RDW kent het klantnummer bij de eerste 

aanvraag toe. U vindt dit nummer in de adresgegevens op de aan u 

gerichte ontheffingen.  

 Referentienummer: U kunt dit zelf opgeven als u dit nummer 

vermeld wilt hebben op de ontheffing en op de factuur.  

 Firmanaam: als u de aanvraag namens een vervoerder doet, moet 

u ook de firmanaam op het aanvraagformulier invullen. 

 Adres: vestigingsadres. 

 Postcode: postcode van vestiging. 

 Woonplaats: woonplaats van vestiging 

 Land: speciaal voor niet-Nederlandse aanvragers. Telefoonnummer: 

telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

 E-mailadres: u ontvangt de ontheffing per e-mail. Als er geen e-

mailadres bekend is ontvangt u de ontheffing per post of fax. 
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II LZV-weg/ -kerngebied 

 

LZV-weg: de actuele autonome beslisruimte zoals weergegeven op de 

digitale wegenkaart LZV 

LZV-kerngebied: gebied/verzameling van wegen (vaak bedrijventerreinen), 

waar 1 of meer bedrijven feitelijk zijn gevestigd en waarop volgens het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan geen woonbestemming rust. 

• Woonplaats: woonplaats van vestiging. 

• Adres: vestigingsadres. 

• Firmanaam: naam van de firma. 

• Routesuggestie: de routesuggestie kunt u opgeven als u een 

gebied aanvraagt en het gebied ook een weg nodig heeft naar de 

rijksweg of een LZV weg. De RDW of de wegbeheerder kan van deze 

suggestie afwijken of een ander voorstel doen. 

 

III LZV-aansluitroute 

 

Als uw vestigingsplaats niet aansluit op een LZV-route kan het zijn dat u 

in aanmerking komt voor een Incidentele ontheffing aansluitroute. 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een aansluitroute is dat uw 

vestigingsplaats voor 2007 al op deze locatie is gevestigd en dat de 

ruimtelijke vormgeving rond het bedrijf ingrijpend is veranderd.  

 

LZV-aansluitroute: Kortste (geschikte) weg van en naar een 

bedrijfsvestiging van 1 aanvrager naar 1 LZV-weg, waarbij een LZV-weg 

niet geschikt is voor grootschalig LZV gebruik.  

 

• Woonplaats: woonplaats van vestiging 

• Adres: vestigingsadres. 

• Firmanaam: naam van de firma. 
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• Routesuggestie: de routesuggestie kunt u opgeven als u een 

gebied aanvraagt en het gebied ook een weg nodig heeft naar de 

rijksweg of een LZV-weg. De RDW of de wegbeheerder kan van deze 

suggestie afwijken of een ander voorstel doen. 

 

IV Ondertekening 

 

Door de ondertekening verklaart de aanvrager de gegevens naar waarheid 

te hebben ingevuld en bij afgifte van de ontheffing de verschuldigde leges 

en tarieven te zullen betalen. Bij inzending per e-mail mag de 

handtekening van de aanvrager ontbreken. 

 

 

Contact 

 

RDW  

Divisie Voertuigtechniek 

 

Afdeling Ontheffingen 

Postbus 777 

2700 AT Zoetermeer 

Telefoon 079 345 81 34 

Fax 079 345 80 22 
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