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VWE geeft uitleg over nieuw kentekenbewijs

Wat verandert er met de kentekencard?
Vanaf 1 januari 2014 worden 

er geen papieren kenteken-

bewijzen meer uitgegeven. De 

kentekencard neemt het over. 

Wat zijn de gevolgen voor de 

consument en het autobedrijf? 

VWE legt de wijzigingen uit.

Het traditionele papieren kentekenbewijs krijgt 
een opvolger. De overheid wil de kentekenpapie-
ren digitaliseren en de fraude met de papieren 
terugdringen. Wat zijn de belangrijkste verande-
ringen? Het kentekenbewijs wordt eendelig en 
alleen in Veendam, op het RDW-kantoor, gepro-
duceerd. Overschrijven kan aan de hand van de 
kentekencard en een tenaamstellingscode.
Per 1 januari doet de nieuwe kaart, die net zo 
groot is als een bankpasje, zijn intrede. Jasper 
Verweij, Business Developer bij VWE, verwacht 
geen grote run: “Consumenten hoeven het pa-
pieren kentekenbewijs niet voor de kentekencard 
om te ruilen. De oude kentekenbewijzen blijven 
voorlopig gewoon geldig. Zodra een voertuig een 
andere tenaamstelling krijgt, ontvangt de nieuwe 
eigenaar een kentekencard. Door natuurlijke 
wisselingen verwacht de RDW dat over vijf jaar 
80 procent van de papieren zijn vervangen door 
de kaart. De laatste 20 procent wordt in 2019 dan 
alsnog omgezet”. De kentekencard is aan de voor- 
en achterzijde van informatie voorzien. Opvallend 
aan de voorkant is dat de kaart over een chip 
beschikt. “Die is uitleesbaar”, zegt Verweij. “De 
informatie op de kaart is zo ook digitaal beschik-
baar, eventueel met additionele informatie. In de 
loop van volgend jaar staat bij nieuwe voertuigen 
ook het Certificaat Van Overeenstemming op de 
chip. Het CVO toont aan dat een voertuig voldoet 
aan de gestelde toelatingseisen. Rechtsonder op 
de kaart staat het unieke documentnummer. Het 
nummer is onafhankelijk van de auto en de eige-
naar. Verder staat op de voorkant het kenteken, 
de meldcode, gegevens over de toelating en de 
eigenaar. De achterzijde bevat informatie over het 
voertuig zoals het chassisnummer, de massa en de 
brandstof. Verder staat er rechts onderin een bar-
code, die overeenkomt met het documentnum-
mer. Rechtsboven staat een stippellijn. Bij export 
moet de bovenhoek afgeknipt worden”.     

“Op dit moment is het kentekenbewijs een waar-
dedocument, vanaf volgend jaar wijzigt die status. 
Het digitale systeem is dan leidend. De kenteken-
card is slechts een informatiedrager. Nu kan de 
politie of douane nog het Voertuigbewijs (Deel 
IA) van het papieren kentekenbewijs innemen als 
het voertuig beschadigd is of als er een afwijking 
tussen voertuig en kenteken is geconstateerd. 
Met de kaart kan dat niet. Er wordt dan alleen 
een registratie, de status ‘wacht op keuren’, in het 
kentekenregister gemaakt. Naar verwachting  

verdwijnt de toonplicht vanaf 2015 volledig. Maar 
let op: in het buitenland geldt de toonplicht wel”.

Overschrijven van voertuigen
Het oude overschrijvingsbewijs wordt vervangen 
door een tenaamstellingscode. Die code wordt 
in twee delen verstrekt en is slechts eenmalig te 
gebruiken. Om de auto over te kunnen schrijven 
moet je de kentekencard hebben en de tenaam-
stellingscode weten. Bij het in de bedrijfsvoorraad 

Vanaf 1 januari 2014 vervangt de kentekencard het papieren ken-
tekenbewijs. Dat heeft gevolgen voor alle kentekenprocessen.

VWE organiseerde zes informatiesessies door heel Nederland. Jasper Verweij presenteerde de veranderingen aan in totaal ruim 
duizend deelnemers. VWE en RDW delen de informatie via internet. Bezoek het maanddossier op www.amt.nl/december2013 voor 
de links naar de informatie.
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opnemen is het nu zo dat een erkend bedrijf deel 
IB en II in ontvangst neemt en de klant een vrijwa-
ringsbewijs krijgt. Met de kentekencard krijgt het 
autobedrijf de kentekencard en de tenaamstel-
lingscode. Daarmee schrijft het bedrijf de auto 
over en krijgt de klant een vrijwaringsbewijs.   
Het vrijwaringsbewijs heeft geen voorgeschreven 
lay-out meer en wordt voortaan digitaal gemaakt. 
Dat biedt de mogelijkheid om het op bedrijfspa-
pier af te drukken en een handtekening is niet 
meer nodig.   Om een auto op naam van de klant te 
zetten, heeft het autobedrijf een wilsverklaring en 
een geldige Nederlandse identifi catie van de klant 
nodig. Naast het rijbewijs mag vanaf 2014 het 
paspoort of de identiteitskaart hiervoor gebruikt 
worden. De RDW biedt binnenkort een gratis 
e-learningmodule identiteitsherkenning aan. 
 Na de overschrijving ontvangt de klant het 
tenaamstellingsverslag, dat bevat het eerste deel 
van de code. De kentekencard inclusief het twee-
de deel van de code krijgt de klant thuisgestuurd. 
De twee codes vormen samen de tenaamstellings-
code.  Is het voertuig op werkdagen voor 16.00 
uur op naam gezet, dan worden card en code de 
volgende bezorgdag per post bezorgd.  Over-
schrijven via het kentekenloket werkt hetzelfde: 
de koper krijgt het tenaamstellingsverslag direct. 
De kentekencard en het tweede deel van de code 
krijgt hij via de post thuis. Mocht er tijdens de ver-
zending iets misgaan, neem dan na een wachttijd 
van een paar dagen contact op met de RDW. Dan 
wordt er een nieuwe kaart en code verzonden. De 
oude eigenaar mag de kentekencard doorknippen 

na het overschrijven.   Als een auto tussen erkende 
bedrijven verhandeld wordt, is de kentekencard 
of een tijdelijk documentnummer noodzake-
lijk. Dat nummer kan alleen via de RDW-portal 
aangevraagd worden. “Doe dat pas op het laatste 
moment, want het is een virtuele kentekencard 
waarmee je in combinatie met de tenaamstellings-
code de auto kunt overschrijven”, zegt Verweij. 

 Registreer de kilometerstand 
 Een andere belangrijke verandering per 1 januari 
2014 is de Online Kilometer Registratie, kortweg 
OKR. De schade door tellerstandfraude loopt 
jaarlijks op tot 250 miljoen euro. Het terugdraaien 
van een teller wordt daarom strafbaar. Om te con-
troleren of een teller is teruggedraaid, zijn bedrij-
ven met een RDW-erkenning vanaf volgend jaar 
verplicht de kilometerstand van personenauto’s en 

roetfi lter of taxi boordcomputer is een kilome-
terstandregistratie verplicht. Doordat er vaker 
standen geregistreerd worden, is beter na te gaan 
of er met de teller geknoeid is. 
De RDW neemt de taken van de NAP over.   Het tel-
lerrapport kent drie oordelen: logisch, onlogisch 
of geen. Onlogisch betekent dat één of meer 
stand(en) lager zijn dan eerdere standen. De 
status ‘geen’ wordt weergegeven als: het voertuig 
een vijfcijferige teller heeft of de teller vervan-
gen is. Of als een voertuig geïmporteerd is, er te 
weinig standen bekend zijn of als er volgens NAP 
nu een onlogische standenreeks is. Als er een 
onlogische kilometerstand ingevoerd wordt, krijgt 
het autobedrijf het verzoek de stand binnen vijf 
dagen op de RDW-portal te wijzigen. Gebeurt dat 
niet, dan ontvangt de voertuigeigenaar een brief 
van de RDW. 

Op het tenaamstel-
lingsverslag staan de 
eerste vier cijfers van de 
tenaamstellingscode. De 
overige vijf cijfers ontvangt 
de nieuwe eigenaar via 
de post samen met de 
kentekencard. De complete 
negencijferige code vormt 
de tenaamstellingscode. 
Met het documentnummer 
van de kentekencard en de 
tenaamstellingscode kan 
de auto overgeschreven 
worden.

Het terugdraaien van de 
teller wordt strafbaar. 

Vanaf 2014 is het registreren 
van de kilometerstand 

onder meer verplicht bij elke 
reparatie, onderhoudsbeurt 
of bandenwissel waarbij het 
factuurbedrag meer dan 150 
euro inclusief btw bedraagt. 
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De introductie van de kentekencard heeft gevolgen op alle ken-
tekenprocessen. VWE en RDW hebben alle informatie over de 
nieuwe processen online staan. Bekijk de links naar de pagina’s 
en video’s in het maanddossier op www.amt.nl/december2013 of scan de QR-code.

Overschrijven, registratie, 
exporteren of demonteren?

lichte bedrijfsauto’s te 
registreren. Verplichte 
registratiemomenten 
zijn de APK, export, 
demontage, opname 
in bedrijfsvoorraad, 
tenaamstelling en 
reparaties, onderhoud 
of bandenwissel waar-
bij het factuurbedrag 
hoger is dan 150 euro 
(incl. btw). 
Ook bij de inbouw van 
een LPG-installatie, 
tachograaf, alcoholslot, 
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